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వారిప్ 

ఇటీవలి నూరూ- నూట పాతిక సంవత్సరాల మధ్య హిండీ నవల చాలా 

దూరం |పయాణం చేసింది. ఈ పయాణం అన్ని రకాలుగా ఎంతో ఆక ర్ల 

క్రీయంగానూ, ఎన్నో ఎగుడు దిగుడులతోనూ కూడుకుని వుంది. |[పారంఖ 
దశలోని నవలల్లో సాంఘిక దురాచారాల్ని నిర్మూలించే పయత్నం, శౌర్య 

పరా|కమాలూ జాతీయ (పతిష్టలాంటి భావాలను చి తీకరించడం జరిగింది. 

శ్రీనివాన్ దాన్ "పరిశాగుకు”; కిళోరీలాల్ గోస్వామిరాసిన 'తివేణీ' 'స్వర్లీయ్ 

కుసుమ్', రాధాకృష్ణదాస్ “నిస్సహాయ్ హిందూ” మొదలై న నవలల్లో మనకు 
ఇటువంటి పవృ శీ దృకృథమే కనపడతాయి వీటికి సమానంతరంగా దేవకీ 

నందన్ ఇ, తీ మరోబాణి నవలా సాహిత్యాన్ని సృష్టించాడు ఆయన రచనలు అన్నీ 

కొల్పనికంగా ఆతి మానవీయ సంఘటనలతో నిండివుండేఏ. ఈ రెండూ కాక 

హిందీ నవలా సాహిత్యం మరో మూడోపుంత కూడా తొక్కింది. మరారీ, 

బెంగాలీ భాషల నుంచి హిందీలోకి వచ్చిన అనువాద నవలా సాహీత్యం ఈ 

తరగతికి చెందినట్టిది. ఈ సాహిత్యంనిండా మధ్య యుగంనాటి (పేమ (పతాప 

వర్ణనలు చోటు చేసుకున్నాయి. రాజ్ సింహ్, స్వర్ణరిత, స్వరెబాయి, 

యుగలాంగురీయ్, కపాలుండల మొదలైన రచనల్ని ఈ అనువాద 

సాహిత్యానికి (పతినిధులుగా వేక్కానవచ్చు. 

హిందీ నవలను అద్భుతాలతో నిండిన మర్మహర్మ్యాల చెర నుంచి 

విడిపించి? (పేమ, పరాక్రమాలు పాతుకు పోయిన రాచరికపు వాతావరణం 

లోంచి బయటికి లాగి భారతీయ రెతుల పొలాల్లోకి, కళ్లాల్లో కి మరల్చి (పకిష్టిం 

చాడు ( వేమ్చంద్. హిందీ నవలకు ఒకీ సాంఘిక భూమిక అంటూ ( వేమ్చంద్ 



కల్పించాడు. అప్పటీ భారతీయ జీవితంలో తీరుగుతుండే సుడుల్ని (పతిలీంబించే 
ఒక దసావేజుగా నవలని తయారు చేసాడు. కేవలం ( పేమ్చంద్ కారణంగానే 

హీందీ నవలా సాహిత్యానికి ఒక చర్చావేదిక లభించిందనే విషయం 

నిర్వివాదాంశం. 

పాళ్ళ్చాత్య సంస్కృతీ, నాగరి కతలతో మన సంబంధం మరింత దగ్గర 

పడడంతో మన జీవన పద్ధతిలోని ప్రతి అంచుపై వాటి తాకిడి ఎక్కువ కాసా 
గింది. పక్చిమ దేశాల్లో మన స్తత్వ ళాస్తాంనికి సంబంధించిన నవలలు వెల్లువలా 
రదింప బడ్డాయి. వాటి | పభావం హిందీ నవలా సాహిత్యం వె కూడా పడక 

మానలేదు. జెనేంద్, ఆజ్లేయ్ వీళ్ళిద్దరూ మనస్సుకు అంటుకుని వున్న 

(పతి పొరను వెలుపలికి లగి వాటిని మీమాంస చేయడానికి [పయత్నించారు. 
గాంధీజీ నిద్ధాంతాల్లోంచి ఆత్మ వేదనా తత్వాన్ని, పశ్చిమాన్నుంచి మన సత్వ 

పరిశీలనా పద్ధతిని (గహించి ఈ రెంటినీ తన స్వంత వివేచనా. దృష్టితో 
సమన్యయపరుస్తూ “"పరఖ్,” “త్యాగ్ షత” లాంటినవఆల్ని జె నేంద్ అందిం 

చాడు. ఆజ్జేయ్ రానిన “శేఖర్” ఏక్ జీవనీ”గత స్మృతులని సంఘటనల్ని పునరు 
చ్చరణచేన్తూ రానిననవల. చిక్కుగా అల్లుకున్న మనోభావాల్ని వివేచనా (పక 
టన పద్ధతిలో చితించడానికి ఇది మచ్చుతునక ఆయితే మనస్తత్వానికి పూర్తిగా 
గు రింపు యిచ్చిన రచయిత ఇలాచం[దజోషీ. ఆయన రచన్సలో మాననిక 

[(గంథులు వ్యకీవె ఏ విధంగా పనిచే సేదీ, ఆసాధారణ మెన మన సత్యాలు 

ఎలా ప్పండేది వ్యక్తిచరి త నిర్మా ణంవై వాటి ప్రభావం ఎలాకనపడేదీ మొదలై న 

వన్నీ కనివిసాయి. 1986లో లక్నోలో అభ్యుదయ రచయితల మవో సభ 

జరిగింది. దాని త్వరాత హిందీ సాహిత్యంలో ఒక కొ తమలుపు వచ్చింది. 
అభ్యుదయ తత్వం అనే కెరటాలు హిందీ సాహిత్య సాగరంలో (వవహీం 

చడం మొదలెట్టాయి. అభ్యుదయ పంథాలో నడిచి గెలిచిన నవలా కారుల్లో 

(మడు యశ్ పాల్ , మార్స్క్వాదం నంచి (పేరేపణ పొంది సాంఘిక వైష 

మ్యాల్నీ, రూఢివాదాన్నీ ఖండిస్తూ యశ్ పాల్ చాలా నవలలు రాసాడు. ఆయన 

తర్వాత చెప్పుకో తగినంతగా పాందీ నవలల్లో ఆభ్యుదయ తత్వాన్ని (ప్రవేశ 

పెట్టిన వాళ్ళలో రాంగేయరాఘవ్, అమృతరాయ్లూ మొదలైన వాళ్లూ, 

vi 



అభ్యుదయ పంథాలో సాగక పోయినా కూడా హీందీలో ఉన్నత ,శేణీకి 
చెందిన రచనలు (పచురించ ఐడ్డాయి. బృందావన్ లాల్ వర్మ [(వానిన నవలలు 

చారి తక కథల్ని ఆధారంగా తీసుకుని మధ్య భారత దేశంలోని మాండలిక 

వాతావరణంలో అల్లుకుని పోయి చారితక కాల్పని కతకు చక్కని ఉదాహరణ 

లయ్యాయి. గుజరాతీలో ముస్షీగారికి, ధూమకేతుకూ లభించిన గౌరవాన్నే 

హిందీలో బృందావన్ లాల్ వ *వ౮ంాటాకీ పక్మినీ” “గఢ్ కుంభార్ ” 

“మృగ్ నయనీ”, “రాణీలక్ష్మీనాయి” మొదలగు నవలలు ఆపాదించి పెట్టాయి. 

మహా పండిట్ రాహుల్ సాంకృత్యాయన్ మార్క్స్ తాత్విక చింతనా పద్ధతిలో 

“జయ్ యోధేయ్” “నింవాసేనావత” మొదలైన నవలా రచనలు చేసాడు. 

ఆయవ తన రచనల్లో ఆలనాటి జీవితాన్ని చారితిక పరిణామ వాద దృష్టితో 

పరిశీలించ డానికి ప్రయత్నించాడు. భగవతీ చరణ్ వర్మ రానిన *చితలేఖ” 
శుద్ద కొల్పనికతకు ఉదాహర జెతే యళ పాల్ రానిన “దివ్యా” చార్మితిక 

కాల్పనిక దృష్టిని చొవ్చించి సాధించిన ఘనకార్యంగా వేర్కొన వచ్చు. 

19050 తర్వాత హిందీలో నవలా రచన మరోపుంత తొక్కింది. ఎంతో 

మంది నవరచయితలు ఆ పుంతలో నడిచారు. నాగార్జున్, ఫణిశ్యర్ నాథ్ రేణు 

మాండలిక వాతావరణంలో లభించిన నవలల గురించి ఎక్కువగా వ్యాఖానిం 

చడం జరిగింది. ఒక విధంగా చూ సే 1950 నుంచి 1955 వరకు ఈ మధ్య 

వ్యవధిలో హిందీ కథా సాహిత్యం మూల (పవృ తే మాండలికంగా మారిందా 
అనిపిస్తుంది. నాగార్జునుని *ఖలచ్ నమా” రేణూ "మెలా ఆంచల్" నవలల్లో 

మిధిలా (పాంతపు జానపద జీవితాన్ని చాల హృద్యంగా చి తీక రించడం జరి 

గింది. అయితే మాండలీకం అనే ముసుగు ఎక్కువ సంవత్సారాలు వుండలేదు, 
వాటిశకం త్యరగానే ముగింపు కొచ్చింది, మాండలి కత్యం పేరిట వీవితంలోని 

వె పొరల్ని మాత మే వింత వింతగా వెలికి తీయడానికి జరిగిన పయత్నాలే 

దానికి కారణం. ఈ మధ్యాంతర కాలంలో పేర్కొన తగిన మూడు నవలలు 

వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఆవ యక్ పాల్ రానిన “యూశాసచ్” నరేష్ మెహతా 

రానీన “నహ్పథ్ బంధుథా” అబ్బయ్ రచించిన “అవే అజనవప్రీ" ఠర్మవీర్ 

vil 



భారతీ రాసీన “సూరజ్ కాసాక్ వాఘోడా” అనే నవల శీల్పఠి దృష్యా సరి 

కొతగా చేసిన నూతన [పయోగం. శిల్ప |పదర్శనా రంగంలో అతను చేసిన 
ఈ |పయోగం ఎన్నటికీ మరువలేం, గతించిన ఐదారేళ్ళలో, హిందీ నవలా 
రచన మరో మలుపు తిరిగింది. ఆధా గావ్. ఆలగ్ ఆలగ్ వైతరణీ, రాగ్ 

దర్చారీ ఈ మూడు రచనల్ని ఎక్కువగా చర్చించడం జరిగింది. 

అమృతల్లాల్ నాగర్ సుపసిద్ద హిందీ నవలా రచయిత. అన్నిటికన్న 
మించి ఆయనలో ఓ (పత్యేకత వుంది. ఉన్నత కోవకు-చెందిన నవలాకారుడు 

అవడంతో పాటు ఆయనకు మంచి (పశాదరణకూడ వుంది. జనవాణి | పఖలంగా 

వుండే ఈ రోజుల్లో మండించి మోహపాళాలను పన్నే (పార సాధ నాల 

తాళ్ళలో ఇరుక్కుని కళాత్మకత్వం ఉన్నత శిఖరాలను ఎక్క లేకపోవడం 

సాధారణంగా జరుగుతోంది. కాని నాగర్ తన కళాదర్శాన్ని మొదటి నుంచి 

చాలానై పుణ్యంగా మలుచుకున్నాడు. ఆయన నవలా రచనల్లో కళ తన 

ఉచ్చిష్టతను కాపాడుకుంటూ సాధ్యమైనంత ఎక్కువమంది పాఠకుల్ని ఆకట్టు 

కునే విధంగా ఓ ఒరవడిని ఆయన ఆలవాటు. చేసుకోగలిగాడు. రెండు వుద్దే 

ళ్యాలు నెర వేరేలా ఇలాంటి ఒరవడిని అలవాటు చేసుకోవడంలో చాలా [పమాదా 

లున్నాయి. ఆయినా నాగర్ ఎంతో ధె ర్యంచేసి అనేక పర్యాయాలు కృతకృత్యు 

డయ్యాడు. ఆయన కృతకృత్యుడవడానికి వెనుకదాగివున్న రహస్యం ఐహుళా 

ఒకటై వుండొచ్చు. మానవ జీవితంలో కనపడే యదార్థానికి నాగర్ ఎంతో 

ప్రాధాన్యం ఇసాడు. యధార్థాలతో నిండిన మానవ జీవితాన్ని పడుగు పేకగా 

అల్లుకున్న తీవీ చేదు అనుభ వాల్ని నాగర్ ఎంతో చక్కగా క్రమపద్ధతిలో 

అమర్చి వాటిని ఆకర్షవంతంగా నవలలోకి దింపుతాడు, అంటే నాగర్ వున్నది 

వున్నట్టుగా చిత్రించే వాడని లేక ఆయన నవతా రచనల్ని చుట్టుకున్న కళ 
కేవలం ఫోటో(గాఫిక్ (ఛాయారూపమైనది) కాదు. పాాతలకు ఓపట్టూ, వారి 
వ్య క్రిక్వానికో వ్య క్రీకరణ ఇవ్వడంలో నాగర్ అతనికి అఆతనేసాటి. రాసిన 
[పతి నవల [పాణం పోసుకుని చదువరులపై చెరగని ముధద్రవేస్తాయి, నాగర్ 

సృష్టించిన పాాతలు కేవలం సమకాలీన జీవితంలో నుంచో లేక ఆధునిక జీవి 

vill 



తంలో నుంచో (గ్రహించ బడినట్టీవి కావు. ఆ పాతల్నీ చూసుంటే ఒక సువిళాల 

మెన ఓదేళ చరిత తన విఠ్వాకారంలో మనకు [పత్యం ఆవుతున్నట్లు 

తోస్తుంది అటువంటి పాతల నుంచి వచ్చిన వ్య క్తే సేర్ బాంకీమల్. మధు 

రంగా మాటల్ని ఒలికిస్తూ పంచదార పాకంలో పలుకుల్ని ముంచెత్తి కథగా 

చెప్పుకుపోయే అతని వైదగ్య్యం ఎవరిని సంతోష వెట్టదు? తమిళ మః. 
కావ్యంగా [పనిద్ధి కాంచిన *శిలప్పాదికారం' కథని ఆధారంగా తీసుకుని నాగర్ 

రచించిన “సుహాగ్ కే నూపుర్” లోని 'కోవలన్' పాతోకన్నగీ, మాథవీలు" 
విషాదాంత (_వేమని పంచుకున్న జీవితాన్ని అద్భుతంగా చితించడంలో నిద్ద 

వాస్తుడు. ఇంకా చరిత పుటలు వెనక్కు తిరగేస్తూ పోతే “ఏకదానై మిషా 

రణ” ఆనే భావాన్ని న్ఫురింపచేనే యూనివర్శిటీ ఆఫ్ ఫక్షన్ మనకళ్ళకు కట్టి 

నట్టు కనబడుతుంది. సోమాహుతి భార్గవ, ఇజ్యా, సరయూ, వానిష్టి ఏ చూసాము. 

తమ వ్యక్తిత్వాలు యాజ్జిక కాలం నాటి సంస్కృతిలో దేదీహ్యమె వున్నప్పటికీ 
నానామతాలూ, సంపదాయాలూ, శాఖలుగా చీలిన భారతీయ సంస్కృతిని 

సమన్వయ పరిచి దగ్గిరగా తీసుకురావడానికి కృషిచేసున్నట్టుగా వాళ్ళంతా 

కనపడతారు. తులసీదాసు జీవితాన్ని “మానన్ కా వంన్” అనే నవల్లో ఓ 
నూతన పంథాలో పరిశీలించాడు నాగర్ “అమృత్ బొర్ విష్” నాగర్ 
డబుల్ ప్లాటు (రెండు కథా ఇతివృత్తాలు) శైలిలో నడివించిన నవల. ఈ 

రచనలో లక్నోనగర జీవితంలోని విభిన్న వర్గాలవారి నందరిన సునిశితంగా 

పరిశీలించి వాఖ్యానించాడు. ఆత్మారామ్, రద్దూనింగ్ , పుత్తోగురు లక్ష్యం 

లేకుండా [ప్రయాణం చేస్తున్న మన భారతీయ యువతకు పతీక, లచ్చూలాంటి 

పాతలు ఓక పక్కన కనబడి మెరుగులూ తనుగులతో ముడిపడ్డ తమ 

వ్యక్రిత్వాలతో మనకెంతో పరిచయిస్తులుగా కనపడితే రెండో వెపు వర్గానికి 
చెందినవారు కావడం మూలంగా నేటి వాతావరణంలో కనివించే రకరకాల 

వ్యథలూ, మాననిక సంఘర్షణా, ఓటమీ, నిస్తృవాలకు ఆలవాలంగా అయినట్టు 

కనపడతారు.. 

నాగర రానిన నవలల్లో *బూంద్ ఆవుర్ సముందర్” బహుళా అన్నింటీ 

కన్న (ళీష్ణమైన రచన. “అమృత్ అవుర్ విష్” నవలకు పారితోషికాలు లభిం 



చడం దృష్టా సాహీత్రీ బగతులో ఎక్కువగా దానిని చర్చించడం జరిగింది. కానీ 

బీవితంలో ఒకదాని కొకటి విరుద్ధంగా వుండే మలువుల్నీ, మానసిక (పవృతుల్నీ 

చూడడానికీ తరచి తరచి చూడడానికీ వాటిని నివారించ డానికీ *బూంద్ అవర్ 

సముందర్ "లో రచయిత చేనిన బృహ తర ప్రయాసలు.“ అమృత్ అమర్ విష్” 
లో మనకు కనపడవు. 

*బూంద్ ఆవుర్ సముందర్" రచనని విమర్శకులు క్రానికల్ నవల 

అని అన్నారు. ఈ అభిిపాయంతో చాలా వరకు నేను కూడా వఏకీభవిసాను. 
క్లానికల్ రచనల్లో వుండే హుందా, ఉదా త్ర భావం- ఈ అన్ని హంగులతోను 
ఇది నిండివుంది. కాని ఒక్క విషయం మనం ఈ సందర్భంలో గమనించాలి 

వుంటుంది. నాగర్ ఏ ఒక్క ఒరవడికీ, శైలికీ కట్టుబడి రచన చేసుకుంటూ 
వెళ్లే వ్య క్రికాడు, నిజానికి చూ సే “బూండ్ ఆవుర్ సముందర్" నవలలో 
జీవితం లక్నో చౌకు వరకే హధ్దుల్ని కుంచించుక పోకుండా ఓ వెద్ద వృతాన్ని 

గీసు కుంటూ పోయింది. గోమతీ ఒడ్డున విచ్చివాళ్ళ చికిత్స కోసం నిర్మించిన 

ఆ|[ళమం, సజ్జన్ వనకన్యల బృందావన్ మధురా నగర యాత, గోవర్ధనగిరి 

పర్వతం వె వాళ్ళ (పేమ విహాాుం ఆ వృత్తంలో వున్నాయి. ఇన్ని వున్నా 

నవల ఇతివృత్తాన్న లక్నో చౌకువర కే పరిమితం చేయాల్సిన ఆగత్యం నాగర్ కు 

ఏర్పడింది. బహుశా ఇలా చేయడానికి రెండు కారణాలు కావచ్చు. లక్నో చౌకు 
చుట్టూ తిరిగాడే జీవితాన్ని ఆతను దగ్గరగానూ లోతుగానూ చూసాడు. రెండో 

కొరణం ఇతివృ తంలో సుసంబద్ధతను కాపాడ డానికి క్యాన్వాసును మరీ విళా 

లంగా పరచకుండా వుంచడం ఆవసరం, పౌరజీవితాన్ని పరిశీలించే నిమి త్రం 

పెద్దమ్మ మేడలో బాడుగకి సజ్జన్ కు గది యివ్పించడంలో రచయిత ఉద్దేశ్యం 

ఇదే. ఈ విషయాల్ని నాగర్ స్యయంగా ఆంగీకరించాడు_ “నవల చర్చా 

పరిధినీ లక్నోనూ, దానిలో పత్యేక ంగా చౌకునూ ఎన్ను కున్నాను. పౌర 

బీవనాన్నీ, వాళ్ళ నాగరి కతనూ, సం్యపదాయాల్నీ పరిశీలించ డానికీ, రచనకు 

నుడికారపు సొంపులు తొడగ డాసకీ అన్ని చోట్లకన్న ఇక్కడే నాకు ఎక్కు 
వగా సౌలభ్యం వుండడం వల్లనే అలా చేసాను". నాగర్ నవలచౌకు ను 



కేంద్రంగా చేసుకుని దాని చుట్టూ తిరీగాడుతూ రంగు రంగులు తొడుక్కున్న 

అక్కడి జీవితం, దృళ్యాలు, చిన్న చిన్న ప్నాతలూ వారి చ్మితమైన మాటలూ, 

తీరు తెన్నులూ మొదలైన వాటిని చొప్పించి చౌకులో కనబడే స్థానిక జీవనానికి 

ఎంతగానో వన్నె తెచ్చింది. 

వ్యక్తికీ సంఘానికీ మధ్య సంబంధం ఎలాంటేద? ఆది ఎలా వుండాలి 

అనేది ఈ నవలలో ముఖ్యమెన చర్చనీయాంశం. నీటి చుక్క వ్య కికి ప్రతీక 

ఆయితే సమ్ముదం సంఘానికి (ప్రతీక. వ్యక్షినీ సంఘాన్నీ కలిపే [తాడు తెగి 
పోయింది. వలితంగా సంఘం వ్యకికి కీ గుంపుగా తయారైంది. ఇక వ్యకి 

సంఘం దృష్షిలో ఓ వింత వస్తువుగా మారి ఆతజ్జి [గహించడానికీ గురించ 

డానికి సంఘం సిద్ధంగా లేనట్టు తయారయ్యాడు. వ్యకికీ సంఘానికీ మధ్య 

అగాధం ఏర్పడడం వల్త ఇద్దరి మధ్యా ఈ అభ్మిపాయ భవం పొడసూవింది 

ఆసలీ ఆగాధం ఏర్పడా 0కి మూలకారణం ఇద్దరిలోనూ ఒకరిని గురించి మరొ 

కరికి నమ్మకం నశించడం, నీటిదుక్క_లు పెద్దఏ కాసీయండి చిన్నవి కానీయండి 

సత్యం పట్ట వాటన్నిటికి చిత్తశుద్ధి, శర్ధాెష్టలు వుంటే వాటి మధ్య సామర 
స్యాన్ని సాధించవచ్చంటాడు నాగర్, మహాసము దంతో పోల్బవిడిన సంఘంలో 

మానవత్వం చొచ్చుకొని వెళ్ళడానికి వీల్రే ఏ వస్తువుగా ఎంచబడే సమాజంలో 

ఇలాంటి సంసారాలు వుండడం ఎలా సాధ్యం? ఆదర్శం ఆశేదానికి పాధా 

న్యం వుండే పక్షంలో దాని విలువ కూడా నరిసమాకంగా వుండాలి. నీటిచుక్క 

చిన్నదే కానీ వెద్దదికానీ ఎంతో చిన్నది కాని ఈ చిన్నతనం అనేది వెద్దతనం 

అనేదీ నైతికంగా విలువ కట్టడానికి ఉపయోగించే కొంత బద్దముందు ఆపాసం 

గికం. ఆతను చూసేదంతా ఆ నీటి చుక్కల్లోనూ, (పతి ఆణువులోనూ సత్యేం 

కోసం తపన, నిష్ట ఎంతవుందని మాతమే ఆ నిన్ను (పతి అణువూ తన 

(కియాళకి ద్వారా ఎంతవరకు వికనింపజేని కొంగొత్త ఆదర్శాన్ని ముందుం 

చడానికి సామర్థ్యం కలిగి వుందనేదే కావ నిన ముఖ్యవిషయం. 

సత్యం పట్ల ర్రద్దాభ క్తి కారణంగానే నవల్లోని మూడు పాతలు_సజ్ఞన్, 

మహిపాల్, కర్నల్ -వనకన్య వదన గారీవై ఆమె తండి జరివిన దుర్మార్గాన్ని 

Xi 



దండించడానికి వనకన్యకు చేయూత నిస్తారు. వనకన్య విచ్మితమైన పాత, 
ఆమెలో ఆధునిక కాలంనాటి స్త్రీత్వం మూ రీభవించివుంది. నిజం పేరిట స్టీలపె 

జరిగే దురన్యాయాల్ని ఖండించడానికి వాటిని నివారించడానికి తన స్వంత తం|డీ 
వైనే ఎలాటి చర్య తీసుకోవడానికైనా ఏ మాతం వెనుకాడదు. వనకన్య వేరు 
వినగానే పట్నవాసానికి భిన్నమైన వాసనలు ఆమెలో ఉన్నట్లుస్పురిస్తుంది. 

నిజంగానే మన పట్టణజీవితంలోనూ, నగర జీవితంలోనూ, వ్యావించివుండే పచ్చి 

మోసం టక్కరితనం, అబద్ధం, దగా, కుట, ముఠాతత్వం, నీచత్యం, పెకి 

కప్పుకున్న ఆడంబరాల్నీ, డంబాల్మీ చీల్చి చెండాడుతూ ఏదో రూ పేణా ఈ 

ముగ్గురి పాత్రలు తమ తమ కుబుసాల్ని వదలి పెటేంతగా ఆమె బలవంతం 

చేస్తుంది. యావజ్జివనం సత్యానికీ, నిష్టకూ అంకితమై పోయిన నడవడికి, బలం 
చేత ఆజ్ఞానంల్ ంచి పుట్టుకొచ్చిన ద్వేషం, వేర్చాటు భావన, ఒకగి ఒదిగి వుండే 

తత్వాల్ని జయంచి ఆన సహచర్యంలోకి వచ్చిన (పతి వ్య క్రికీ అంగీకార 
యోగ్యంగానూ, ఆత్మీయురాలుగాను మారుతుంద్. స్వచ్చమైన మణికాంతుల్ని 

వెదజల్లే ఆమె చరిత చూడగానే ఆసలు ఇలాంటి పాత ఎక్కడైనా వుంటుందా 
అన్న ధర్మ సందేహం కలుగుతుంది. యధార్థం అనే నేలవై కాలూనడానికి 
అవసర మెనంత మేరకు నాగర్ సహజత్వాన్ని భాతరు చేసాడు. లేని. పక్షంలో 

సందిగ్గంగా వున్న దానిని సహజమైనదిగా చేయడానికి ఏ మాతం సంకోచించడు, 

వనకన్య పూర్తిగా విరుద్ధమైన పాత. పెద్దమ్మ, వనకన్య ఆధుపెక 
శ్రీః ఏది సత్యం ఏద అసత్యం =ని తేల్చగల విచక్షిణా శ _క్తి ఆమెలో వుంది. 
తాను నిర్ణయించుకున్న మర్గాన్ని ఏమ్మాతం చలించ కుండా ఆంటి పెట్టుకో 

గలదు. సంఘం ఆమె మీద ఎన్ని కత్తులు దూనినా వాటన్నిటిని నహించి 
సంఘాన్నే సుసంఘటితం చేయడానికి కి పయత్నిస్తుంది. దుర్మార్గాన్ని పతి 

ఘటించే సమయంలో ఆమెలో వున్న జాలి అంతా "కరడు గట్టుక పోతుంది. ఇక 

వెద్దమ్మ పాత ఈమెకు వూర్తిగ్గా విరుద్దం భర్త తనని ఉచేక్షించాడనే కక్షతో 
ఆతని వంళాన్ని కూకటి [వేళ్ళతో సవా వెకిలించడానికి ఎన్నో మం[తాలూ 
తంటాలు చేస్తుంది. శం తబలంతో తన (పతి విరోధిని భస్మీ పటలం చెయ్యా 



లన్నది ఆమె ఉవిలాటం. మారిన కాలాన్ని చూసి ఆమె బెదురుతుండి ఆధుని 
కత్వం పట్ట ఆమెకు చెడ్డ విరోధం, విల్తి కూనల పట్ల ఆమె జాలి చూవించకల 

దేమో కాని తోటి మానవుణ్ణి క్షమించడం ఆమె నేర్చుకోలేదు. ఆమెలో మంచి 

గుణాలు వున్నాయి. దోషాలూ వున్నాయి. ఒకదాని కొకటి పొందిక లేకుండా 

పరస్పర విరుద్దంగా వుండే క్షణాల పుట్ట కావడం మూలాన ఓ పాాతలా కాక 

(పతీకగా తయారైంది. ఆమెసు గూర్చి ఎవరిని వనకన్య (పళ్నిసే “ఈమెగారు 

భారత మాత” ఆంటూ పరిచయం చేసాడు సజ్జన్ పెద్దమ్మ ఈ నవలకంతా 

కీలక పాత. రాజాసాహెబుకు అర్థాంగి. ఉన్నత వంశాల్లో కనపడే లోటుపాట్టూ, 
వైడాబులూ, ముస్తాబులూ ఒక వెపు ఆమెలో ఇమిడివుంటే, రెండో వెపు తన 

మేడలో ఆద్దె కుండే సజ్జన్ ఆతని మత బృందం. వర్ణాంతర వివాహం చేసు 

కున్న వర్మ దంపతులతోనూ ఆమె మామూలు వారిలా పరిచయం కూడా కలిగి 

వుంది. చిల్తంగి వెట్టడం, చేతబడీ మొదలైన తంతఠాల్ని నండోకు నేర్పే సంద 

ర్భంలో పొరుగులో వుండే భభూతీ సునారే ఇంట్లో వీచే సినిమా గాలితోనూ 

గడపదాటి సతీత్వాన్ని పోగొట్టుకొని సంమంచే వెలివేయిబడ్డ వెద్ద కోడలివె 
నినిమా సాధించిన |పభావ.తోనూ ఆమెకు సంబంధంవుంది. ఒక వెవు ఇరుగు 

పొరుగున వుండే ఆకతాయి కురాళ్ళు ఆటలు పట్టించడానికి సాధనంగా తయా 

రైతే మరోవైపు గోకుల ద్యారా రూపంలో సఖీ సం పదాయానికి చెందిన ముఖి 
- యాజిీ, జల్ మడియాజీ, ఛికరియాజీ, మోతినియాజబీలతోనూ, దేవాలయం రాజ 

కీయాలతోనూ ఆత్యంత కహస్యమైన విషయంలోనూ పెద్దమ్మకు (ప్రమేయం 

వుంది. రాజకీయాల్ని పురస్కరించుకుని జరిగే ప్రచారాలూ, [పదర్శనలూ, 
ముఠా తత్భంతో నూ ఆమెకు ఆకస్మాతుగా [ప్రమేయం యేర్పడుతుంది. చివరకు 

తన మనస్సులోని కోరిక నెరవేర్చుకోవడానికి రాధా కృష్ణుల వివాహం చెయ్య 

లనే నెపంతో విచ్చివాళ్ళ ఆ[ళమాధిపతి అయిన బాబారామ్కు వియ్యవురాలిగా 

తయారవు తుంది. వెద్దమ్మ పాతను అడుగడుగునా సునికితంగానూ, సూక్ష్మం 

గానూ కొట్టొచ్చిన రంగుల్లో నాగర్ లితించినట్టుగా మరెక్కడా కనబడదు. 
సజ్జన్, కర్నల్, మహిపాల్ చదువుకున్న వారానికి [ప్రతినిధి పాతలు. 

అయినా వీరిని నాగర్ మూసపోనినట్టు ఒకేరీతిగా చితించలేదు సజ్జన్ 
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నగరంలో కెల్లా చేరు (పభ్యాతులుగల చి(తకారుడు ఆయినా మనముందు 

కేవలం శారీరిక సౌష్టవాన్ని అనుభవించే కాముక పురుషునిగానూ డక్టర్ షీలా 
దృష్టిలో మధుర పరివోసానికి పనికి వచ్చే దుర్దనుడిగాను సాక్షాక్కరిసాడు* 
వనకన్య కళ్ళకు సజ్జన్ దారం తెగి దారితవ్చి తిరుగుతోన్న గాలిపటం. మెల్లిగా 
అతని ముక్కుకు తాడేని (వేమ అనే ఒడిలో ఆత క్రి బుజ్జగిస్తుంది వనకన్య, 

ఆమె మచ్చికకు సజ్జన్ ఎంతగా మారిపోతాడంటే తనకున్న యావత్తు ఆ సినీ 

సవాకార బ్యాంకీకి ఆప్పగించి బాబారామ్ చూవించిన (పజాహిత కార్య(కమాలక 

ధారాదత్తం చేసాడు. 

కర్నల్ది, వున్నది వున్నట్టుగా కుండబద్ధలు కొట్టి మాట్లాడే స్వభావం, 
స్నేవాం అనే మార్గంలో వచ్చే అడ్డంకిని తవ్పించడంలో ఎంతో నేర్పరి. 
సజ్జన్నీ మహిపాల్నీ కలిచే వంతెన. ఇద్దరి వ్య క్రిత్వాల్లో వుండే బలహీనతల్ని 
ఉదారంగా ఉ పేక్షించి వాళ్ళు చేసే (పతి పనికీ కేదరోడుగా వుండడానికి నిద్దంగా 

వుంటాడు. సజ్జన్ మహిపాల్ మేధావి వర్గానికి చెందిన వాళ్ళే ఆయినా లౌకిక 
జ్ఞానం అవసరం అయ్యే వ్యవహారాల్లో కర్నల్ వాళ్ళిద్దరికి కేవలం సవాచరుడే 

కాదు వాళ్ళకు దారిచూపే గురువు కూడా. సజ్జన్ కి వనకన్యకు మధ్య మహిపాల్, 
షీలాన్వింగ్, కళ్యాణి ఈ ముగ్గురుని సతమతం చేసిన ముక్కోణపు సంఘర్షణను 
తొలగించి చిక్కుల్ని ఆతిసమర్థ వంతంగా విడద్శీస్తాడు, అహంకారంతో నిండు 
కున్న మహీపాల్. సాంమిక అసమానత్యానికి గురిఆయి చరిత హీనుడౌతాడు. 
పరిస్థితులు ఎదురు దెబ్బతీ సే సరికి తట్టుకోలేక అవమానభారంతో కృంగిపోయి 

ఆత్మ హత్య చేసు కుంటాడు, ఆతని స్నేహితుడైన కర్నల్ తన కున్న యావత్తు 
శక్తితో మ్మితుడు ఒదిలి వెళ్ళిన బాధ్యతల్ని తనపైన వేసుకుని పూర్తిచేసాడు. 
అయితే వనకన్య, సజ్ఞన్లు ఇద్దరూ ఆతనితో చివరి వరకూ సహకరిసారు. 

“సమ్ముదం- నీటి చుక్క” లాంటి విశాల క్యాన్యాసు మీద పరచిన 
మూల కథలో ఉ పాభ్యానాల్లా ఎన్నో చిన్నచిన్న కథా దృళ్యాలు మనకు గోచ 

రిస్తాయి. కథా గమనం వెతికే పాఠకునికి ఇవన్నీ ఆనవనరంగానూ, అప్రాసంగి 
కంగానూ కనపడొచ్చు. అసలు నాగర్ శైలిలో ఇదొక విడదీయలేని లశ్షణం' 
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ఆయన గుచ్చిన ఏ ముత్యాల పేరులోనై నా కొన్ని తాళ్ళు తప్పని సరిగా ఒదులు 

ఒదులుగా వుంటాయి. 

క్షుపంగా పై పంక్తులో ఇచ్చిన సారాన్ని బట్టి ఒక విషయం నిష్కర్షగా 
తేలుతుంది. నాగర్ చి(త్రించ డానికి తీసుకున్న యితివృత్తం విళాలమెంది. 

(వేమ్చంద్ “రంగభూమి” నవలా కృతి తర్వాత యింత విశాలమైన తెరను 
మరే రచయితా ఎన్నుకో లేదని విమర్శకులు అన్నారంటే ఆది సమంజసమే 

అవ్వుతుంది. అయితే ఓ చిన్న సందేహం. క్యాన్వాసు పెద్దదిగా ఎన్ను కున్నంత 

మా(తాన నవల ఆకారం అంతగా వెరుగుతుందా మరి? క్యాన్యాసు విశాలంగా 

వుండడం వల్త జీవితంలోని వైవిధ్యాన్ని చిత్రించడం వీలవుతుందేమో కాని 

లోతుల్ని తేవడం దానికి సాధ్యంకాదు. దానిక్కా వలసింది చిన్నా వెద్ద పా్యతల్ని 

(పామాణికంగానూ+ [పాణం పోసు కున్నవిగాను చిత్రించడం. “సము దం- 

నీటి చుక్క” లోని పా్యతలు చాలవరకు ఎంతో [పామాణికంగానూ సజీవం 

గానూ కనపడతాయి. సజ్జన్ పాత గురించి ఓ ఆశ్నేపణ చేయొచ్చు. అతని 

స్వభావంలో _పారంభలో వున్న ముందుకు దూసుక పోయే తత్వం రచన చివరి 

భాగంలో కనపడదు, సేవా నిరతనీ, ఆదర్శాన్నీ ఆలంబనంగా చేసుకున్న 

బాబారామ్ వ్యక్తిత్వం ముందు, ఆతను మెత్తబడి ఏమి చేయలేని వానిలా 

నిరీర్వుడై నట్లు కనపడతాడు, ఆతని చర్మితలో ఈ మార్పును చితించడానికీ 

వెనుక రచయితకో వ్యూహం వున్నట్లు అసివసుంది. వనకన్య, బాబారామ- 

వీరిద్దరి మధ్యకు సజ్జన్ని తోని ఆతని చరిత ఎలా మార్పులు తొడుగుక్కు.ంటూ 

సోయిందీ అనాలోచింతగానో ఉద్దేశ పూర్యకంగానో చూపించడం బఐహుళా 

రచయిత అభిమతం ఆయివుండొచ్చు. ఈ సందర్భంలో మరో (పళ్న కూడ 

ఉదయించ డానికి ఆవకాశం వుంది. బాబారామ్ (ప్రతిపాదించే ఆదర్శాలూ, 

చరితా నాగర్ తననవలా రచనకు [పాతి పదిక గాదృష్షి కోణంగాగ హించాడా? 

నాగర్ని వా సవక నవలా కారుల పంక్తిలో తరుచు కూచో వెడుతుంటారు. 

కాని ఆయన రచనలకు ఓ (పత్యేకత వుండి ఆరచనలు ఎంత సహజంగా 

వున్నా వాటిలో ఏ ఓక రాజకీయ సిద్ధాంత ంపట్ల మోజు వున్నట్లు గానీ (పతి 
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పాదించేటానికి (ప్రయత్నాలు జరిగినట్లుగానీ కానరాదు. సంఘంలో పల్నే నాగర్ 

మార్పురావాలని కొంక్షీసాడు. కుళ్ళు, దుర్గంధం, అనాదార, (కియాహన్యత 

నుంచి సంఘాన్ని అయటికిలాగి ఆరోగ్యవంతంగా ఆది వెరుగుదల పొందాలని 

ఆయన కోరిక అయితే దానికి ఆయన దగర తయారుగావున్న యే సమాధానం 
కాని నియమిత సూత్రం గాని లేదు. కొ తతరం నవలా కారుల కోవకు చెందిన 

వాడేమో రచయిత బాధ్యత కేవలం సంభఘజీవితాన్ని యథాతథంగా చూవించి 
సాజ్యాన్ని పోగుచేసి హాజరు పరచడంతో టే తీరిపోతుందనుకొని సంతోష 

పడ కు. ఏదోరకంగా పరిష్కారాన్ని (పతిపాదిస్తాడు నాగర్. ఉదాహరణకు 

ఈ నవలలో బాబారామ్ (వేరేపణతో మొదలెట్టిన “కుటీర పర్మిశమల్ని ఆలి 
వృద్ధి చేయడం ద్వారా మగ వాళ్ళను వడ్డీవ్యాపరస్తుల కవింర హస్తాల నుంచీ, 

నమ్మక [దోహం నుంలీ కాపాడాలని అనుకున్నాడందే స్త్రీలను కూడా మహిళా 

గ్రమల్లాంటి దొంగ సంస్థల బారినుంచి కాపాడి వాళ్ళనై తిక స్థాయిని వెంచి 

వాళ్ల ఆర్ధిక వ్యవస్థకోసం పాటుపడాలి. అప్పుడే మనం మన కార్యం సాధిం 

చిన వాళ్ళం అవుతాం రాంజీ” అని బావారామ్ చేత అనివిస్తాడు, 

అమృతలాల్ నాగర్ “సముదం- నీట్రి చుక్క” నవలలో (పతి 

రోజు వ్యకికీ సంఘానికీ మధ్య రేకెతే సంఘర్షణల్ని బాలా సజీవంగానూ 
విశాలంగానూ చితించాడు, వాస్తవిక దృష్టి సంఘటనల్ని దృళ్యాత్మకంగా 

చి తించడం, ఒక్కోపా తనూ ఎంతో హేతుబద్ధంగానూ, (పామాణికంగానూ 

(పవేళ పెద్రే నేర్పరితనం చ్ గుణాలన్నీ “సము[దం- నీటి చుక్క” అనే ఈ 

నవలలో కనవిడుతున్న కారణంగా దీన్ని హిందీ నవలా సాహత్యానికి పతి 

నిధిగా పేర్కొ నవచ్చును. 

డాక్టర్ శివ పసాద్ సింగ్ 
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1 
శీతాకాలం మధ్యాహ్నపు ఎండ ఇళ్ళకప్పులమీర తివ్షవేని దర్భారులా 

పఠచుకొని వ్యావిస్తోంది. ఒకచోట కొంతమంది ఆడవాళ్ళు కూర్చుని లేసులు 

అల్లు పంటు న్నారు. కొందరు బట్టలు కుట్టుకుంటున్నారు. మరోచోట కొంత 

మంది గోధుమల్ని చెరుగుతున్నారు. మరికొంతమంది పప్పుడినుసుల్లో మట్టి 

చెశలు ఏరుతోంటే ఇంకొంతమంది ఆకుకూరల కాడల్ని తుంచుకుంటూ మంచి 

వాటిని పోగుచేసున్నారు. ఏపనీవేనివాళ్ళు తీరిగ్గా విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు. 
స్కూళ్ళకు వెళ్లని పిల్లలు చేసే అల్లరి యింతా అంతాకాదు. ఒక టేగొడవ. 

అల్లరిగా గాలిపటాలు ఎగరేస్తున్నారు. కిరోధార్యంచేసే సంపావనాపరుడెన 

కుమారునిలా, ఎండా వానలకు చలికి రక్షణ కల్పినూ, కడు పులో చల్లకద లకుండా 

కాలంగడ పడడానికి వీలుగా వుంది ఇల్లు. ఆ ఇంటిని పొగడుకుంటూ పెనకప్పు 

కున్న ఉన్ని మునుగును పక్కకులాగి చేతులో మోకాళ్లు పట్టుకున్నాడు ఎక్కడో 

సర్వీసు నుండి రితైరు ఆయిపోయి పెన్షనురాళ్లు తింటోన్న ఓ పెద్దమనిషి. 

ఆలస్యంగా భోజనం చేసే యిళ్లల్లో “వా5్గంగే' అంటూ చెంబులో తలలవై 

నీళ్లు కుమ్మరించుకొని ఇంకా స్నానం చేస్తూనేవున్నారు కొంతమంది. లోకంలో 

కనిపించే ఆర్భాటం, ఆరాటం, ఆందోళన, ఆనందం, కంగారు, హడావుడి ఆన్ని 

సపస్వరాలు ఒక్కసారి మీటినట్టుగా ఒకదానితో ఒకటి కలిసి (ప్రతిధ్వనిస్తాయి. 

అణువు ఆణువూ ఆల్లుకుని నలు వెపులా వ్యావిసోంది. 

లక్నోనగరంలో ఒకవీధి, ఆవీధిలో భభూతీ సునార్ అనే వ్యకియిల్లు, 
నడివయస్సులో పన్న అతని ఇద్దరు కోడా విట్టగోడ మీద వంగి పక్క 

యింట్లో కాపురం వుంటోన్న తారతో మాట్లాడుతున్నారు. విట్టగోడకు (పక్కనే 

[కిందవున్న చవదారు వెట్రైల దొంతర మీద తార కూర్చుంది. ఆలా కూర్చుంటే 

ఇంచుమించు విట్టగోడ పైభాగానికి సమంగా వచ్చింది ఆమె, చంటాడికి 'స్వెట్టరు 

అల్లుతూ మధ్యలో నూవిని బయటకులాగి ఒకసారి అల్లిక సరిగా వచ్చిందో 

లేదో ఆని చూసుకుంది. ఆ తర్వాత కనుబొమ్మలు చిర్గెన్తూ “ప్బిక్రేమీ ఆనుకో 



కండి. మాటి మాటికి తార అని పేరు పెట్టి నన్ను విలవకండి. మావారు 

ఒక్క_రే ఆవేరుతో విలుస్తుంచేనే నాకు ఎంతో సరదాగా వుంటుంది.” 

పెద్దకోడలు చెవులకు పెట్టుకున్న రాళ్లకమ్మలమీద ఎండపడః తోంది. 
తల విదిలించి ఒకసారి తిప్పగానే కమ్మలోని రాళ్లు జిగేల్ మని మెరికాయి. 

తెల్లని చెంపమీద ఒయ్యారంగా అరచేతిని వుంచుతూ “ఐతే తమరిని మరేమని 
పిలవాలో చెపారా?ి అస్ ఆంది. 

“మిసెస్ వర్మ అని ఏలువు. మేం కూడా నిన్ను అలాగే విలసాం, 

ఇకనుంచి.” 

చిన్నకోడలు కింది వెదవిమీద వున్న పుట్టుమచ్చ ఆమె పెదవి విరుపుకు 
మడతలు పడింది. ముక్కు పుటాలు ఎగరవేస్తుంటే బేసరిలో పొదిగివున్న రాయి 

తళతళ లాడింది. దర్పాన్ని (పకటిస్తోన్న ట్లుగా కన బొమ్మలు వెకిలేబాయి. 

హోయలుకు తగ్గట్టుగా మెడ వంపులు తీప్పతూ_“అందే మమ్మల్ని మిసెస్ 

సునార్ అని విలస్తావన్నమాట. మేం పేరుపెట్టి విలవంలే. మమ్మల్ని అలా 
విలువకు, నూకు నచ్చదు” ఆంది. 

“ఇందులో తప్పేముంది. ఎవరు ఏజాతివారైతే వారని ఆ జాతివేరు పెట్టి 
విలుస్తారు. మనమేం హీనమైన జాతివాళ్లమా ఏం? వైశ్యులయు కదా”. 

తార ఇంటర్మీడియట్ వరకు చదువుకుంది. వర్ణాంతర వితాహం చేను 

కుంది, ఆమెది [ పేమపెళ్ళి. భర్తతో కలని హజరత్ గంజ్, క్వాళిటి, నిల్వర్ స్నో 

రెస్టారెంట్, కాఫీహౌన్ మొదలైన నెంఓర్స్కు వెళుతూ కొత్త _పప-చాన్ని 

చూసింది. తనకంటే తక్కువ చదువుకున్నవారూ, తిరగడానికి అంత స్వేచ్చా 

స్వాతంత్యాలు లేనివారూ ఆయిన భభూతీ సునార్ ఇద్దరి కోడళ్లవెపు చూసూ, 

అభిమ నాన్ని దర్పంతో జోడించి. “అదికాదు చెల్టీ ఈ రోజుల్లో కులం 
గిలం ఎవరూ పట్టించుకునేది. మావరకు మాకు కులం మతం ఇవంటే బొత్తిగా 

గిట్టదు” అని అంది. 

పెద్దకోడలు ద్మ్షిలో తార హీరోయిన్. అందువల్ల గర్వాన్ని చిందించే 

ఆమె మాటలకు పొంగిపోతూ పెద్దికోడలు “సిక్సు పట్టడం గిట్టడం ఏమిటిలే, 
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సీవైతే మీ వారితో జంకూ గొంకూ లేకుండా తిరిగిన దానివి? ఆని అభినందించింది 

తారను. 

ఆమె మాటలకు తార నవ్వింది. ఇద్దరు కోడళ్లూ (పతిగా చిరునవ్వు 
నవ్వారు. చిన్నకోడలు దృష్టిలో కూడ తార హీరోయినే. ఆ మాటకువస్తే 

తారకు తన దృష్షిలో తానే ఒక హీరోయిన్. 

చామనచాయ రంగులో తీర్చిదిద్దినట్లున్న తార దేహసౌష్టవాన్ని మత్తు 

నింపుకున్న కళ్లతో చూసోంది పెద్దకోడలు. మనసులోని కోరికనీ, పైన తుశ్తే 

శృంగారపు చేష్టల్ని ఈ రెంటినీ కంఠంలోని చిలిపితనంతో రంగరింయకుంటూ 

వెద్దకోడలు గతంలో దాగిన రహస్యాన్ని బైట పెట్టింది---'ఏమైనా అనచోయ్ 

(వేమవెళ్లిలో వుండే మజాయే వేరు. ఆ ముచ్చటలే వేరు ఎనిమిదోక్లాసు 

చదువుతున్న రోజుల్లో నేనుకూడా ఓ అబ్బాయి? _పేమించాననుకో....” 

గతం జ్ఞప్తికి రాగానే పెద్దకోడలు శరీరమంతా ఒక్కసారి ఆనందంతో 

జలదరించింది. నిగ్గు ముంచెతుతున్న ఆమె కళ్లు పరిసరాల్ని మరచిపోయి 

గతంలోకి చూశాయి. ““అయ్య బాబోయ్!” అన్నట్లుగా చిన్నకోడలు ముఖకవ 

₹కమారిందీ. ఆశ్చర్యంతో విడిపోతోన్న వెదవుల్ని గోళ్లకు రంగు వేసుకున్న 
ఆమె కుడిచేతి రెండు మధ్య (వేళా కిటికీలాగ ఆడ్డువెట్టినయ్. ఫస్టు క్లాసులో 
ప్యాసైన విద్యార్థినిని అభినందిస్తూ నవ్వుతోన్న ఊపాధ్యాయినిలా పెర్తకోడలు 
చిన్నావిడ ఆశ్చర్యాన్ని గమనిస్తూ చిన్నగా నవ్వింది. 

ఇంతలో కింద చిన్న మంచం మీద నిదపోతోన్న పెద్దకోడలు మూడు 

నెలల చంటివిల్ల ఏడుపు లంకించుకుంది. ఆమె నాలుగేళ్ల కొడుకు మెట్టకింద 

జ్వర పకోపంలో ఒ శై వక్కుండా ని్మిదపోతున్నాడు. ఆతనికి దగ్గరగా సన్ని 

కల్లులో హింగాష్టక చూర్ణాన్ని నూరుతోన్న అత్తగారు “'విల్ల ఏడునుందే” అని 

కేకేసింది. 

అత్తగారు వేసిన కేక అక్కడ మాటల్లో మునిగివున్న ముగ్గురికి విని 

వించలేదు., 



“అయితే నీ వియుడు ఎలావుండేవాడు” అని అడిగింది తార పెద్ద 

కోడల్ని. 

__ేంటిపాప కాళ్తూదేతులూ కొట్టుకుంటూ గుక్క పట్టి ఏడవటం (పారంభిం 
చింది. దాని నాయనమ్మ చూర్ణం మారడంలో ఈ (పపంచాన్ని మరచి 

పోయింది ముసలావిడ కూతురు నందో లోపలినించి వచ్చింది. నలకిఖపర్యంతర 

కోరా చుట్టుకొన్న విగవాం ఆమెది. నోటిలోనూ చేతిలోను తాంబూలంవుంది 
చలిలో వణుకితూ పైకి వచ్చింది. ఆమె ఓ నిమిషం తల్లి -దగ్గిర చూసూ 

నిలబడి “పెద్దమ్మ ఇంటికి ఓమారు వెళ్లాస్తానమ్మా”' అంటూ నందో అక్కడ 

నుంచి కదిలింది. 

“అలాగే, పోతూ పోతూ అక్కడ పెర్డకోడల్ని యిలాపంమవు, వల్త 

ముండ ఎప్పటినుంచో ఏడుస్తోంది అదేమో కబుర్లలో పడి యీ (పపంచం 

మాదే మరచి పోయినట్టుంది” అండి. 

నందో వయన్సు ఇరవై ఏడు సంవత్సతాలే అయినా ఈ [పావంచిక 

విషయాలంటే విరకితో వున్నట్టు కనబడుతుంది. ఈ కాలం కురకారన్నా, 

తన యీడు వారన్నా, ఇల్లే స్వర్గంగా తలచి ఇల్లాలుగా మురిసిపోయే ముత్తెదువు 

లన్నా ఈసరీనంది. ఎత్తుకునే వయస్సు విల్పలంటే ఆమెకు విపరీత మైన చిరాకు. 

(వతాలన్నా, ఆచారాలన్నా, వుపవాసాఅన్నా పడి చస్తుంది. శరీరంతోపాటు 

స్వభావాన్ని కూడా కరినం చేనుకుంది. ధర్మచింతన ఎక్కువ. రాతింబవళ్టు 

ఇతరుల్ని ఆడిపోసుకునే వాళ్ల పంచబేరి, వారి స్నేహాన్ని సంపాదించుకొని, 

_ వరాగ్నొ గూడా తద్వారానే ఆర్పించాలంటుంది నందో, 

పెద్దమ్మ యింటికి వెళ్లడానికి నందో వైకి వచ్చింది. తారతో మాటల్లో 

మునిగివున్న ఇద్దరు వదినలూ కనిపించారు, చడీచప్పుడు లేకుండా మెల్లగా 

వచ్చి పొంచి చూసోన్న విల్లిలా నందో వారిని సమీవించింది. చెవులు నిక్క బెట్టు 

కుని అలాగే నిలబడింది. 

లోకుల్ని ఆడీపోసుకోవడానికి తనకు కావలసినంత సరంజామా దొరుకు 

తోన్న తరుణంలో వాళ్లమ్మ మరోసారి వెద్దకోడల్ని కేకేసింది. 

టే 



కోడళ్లీదరూ వెనక్కు. తిరిగి చూళారు. ఎదురుగా ఆడలీడ్త నందో 

తత రపాటుతో నిలబడివుంది. నందో అక్కడ నిలబడడం చూసి వాళ్లూ క్షణం 

నిశ్చేషలయ్యారు. నందో సంభాళించుకొని పెద్దమ్మ యింటికి వెళ్ళడానికి పిట్టగోడ 

ఎక్కేందుకు గాను అక్కడ నుండి నిష్క్రమించింది. 

శ 
పెద్దమ్మ అంటే రాజబహద్దరు సర్ ద్వారకారాసు అ(గవాల్ గారి 

మొదటి భార్య అన్నమాట. లక్నోలోని (శీమంతులందరిలోను పేరుమోసిన 

వ్యక్తి రాజబహద్దరుగారు. తెల్లదొరలు మన దేశాన్ని పాలించే రోజుల్లో 

డిప్యూటీ కమీషనరు నుండి (ప్రధాన కార్యదర్శి, హోంళాని మెంబరు వరకు, 

సంయు క రాష్టా9ల గవర్నరుగారి నుండి వెసాయిగారి వరకు ఆయన్ని 

ఎరుగని వారేలేరు, గౌరవించని వారూలేరు. స్వరాజ్యం వచ్చిన శర్యాత 

భారతదేశ రాష్ట్రపతిగారికిి పధానమంతిగారికి బహద్దరు గారంటే తెలియక 

పోయినా వారి (పభావం తగ్గలేదు, మార్పులేదు. ఈనాటికి కూడా న్యూఢిల్లీలో 

వుండే పెద్ద పెద్ద హోదాల్లో వున్న ఆధికారులూ, ఉత్త ర |పదేక్ లోని సీనియర్ 

మం, తివర్యులంతా అతు రాజాసాహెబు అనే ఏిలుస్తుంటారు. వ్యక్తి గతంగా 

ఆయనకు గవర్న మెంటు వారితో కావలసిన వ్యవహారలన్నీ కాసననియమాలనే 

మెట్టు ఎక్కి రావలనిన ఆవసరం లేకుండా ఆ్రితపక్షపాతం అనే కరెంటు లిస్తు 
ద్యారా చకచక పైకి నడచి వెళ్ళి పూరిఆవుతాయి ఇక రాజబహద్దరుగారి 

దానశీలత,. ధర్మనిరతి గురించి పెద్ద పె పెద్ద మతాచార్యులే తామప,తాలిద్చారు. 

(పతి సంవత్సరం ఆనూదానంగా వారు బెరాగులూ, సాధుపుంగవుల సభను 

ఏర్పాటు చేస్తుంటారు. లక్షల రూపాయలు ఖర్చుచేసి బహద్దరుగారు లక్షీీనారా 

యణ దేవాలయాన్ని నిర్మించారు. ఆయితే అది వారి పేరుతోగాక ఈనాటికీ 

అ(గవాల్ దేవాలయం అనే పేరుతోనే వలువబడుతోంది. ఆయన కట్టించిన 

లక్కీ చబూతరావె ఎప్పుడూ అఖఎడజ్యోతి తన పఖభల్ని విరజిమ్ముతుంటుంది. 

దానినుండి ఏర్పడే మసి నలుపు వర్ణంగా వుండక పసుపు రంగులో 
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వుంటుందని చెపుతారు. అట్టి కీర్తి పతిష్టలు కలిగివున్న బహద్దరుగారి సతీమణి 
పెద్దమ్మ గారంటే. ఊళ్లోవారందరికి ఆవిడ అంటే గిట్టదు. అందరి అసహ్యాన్ని 

ఆగౌరవాన్ని ఈ విధంగా వెద్దమ్మ పంచుకుంటూండడం చూనిన కొందరు 

ఇదంతా ఖర్మ అంటూ కర్మవాదాన్ని (ప్రచారం చేనూవుంటారు. 

వెద్దమ్మ ద్వారకాదాసు ఇంట్లో ఆడుగు పెట్టిన కొతలో మెట్టినింట్లో భోజ 

నానికి కూడ జరుగుబాటు వుండేదికాదు. పూర్వీకులు సంపాదించిన ఆస్థిని 

తాతగారు కోమలాంగి సంపంగుల సయ్యాటల్లో హారతికర్పూరంలా హరించి 

వేశాడు. వి.గిలింది కొద్దోగొప్పో వుంటే దాన్ని తండగారు స్వావోచేకాడు 

తనకాలంలో మిగిలిన బుణభారంతో [కుంగి ఆయన గోమతీ నదిలో మునిగి 
ఆత్మహత్య చేనుకున్నాడు, ఇక మిగిలందల్హా (ప్రస్తుతం పెద్దమ్మ స్వాధీనంలో 
వుండే ఆ ఒక్క. భవనమే. అదే ద్వారకాదాసు గారికి చెప్పుకోతగిన అస్థి, తాత 

తం[డులు చేనిన అప్పులు తీర్చడానికి ఆది కూడా వేలానికి వచ్చింది, ద్వారకా 
దాసుగారి తల్లిగారు అతడినీ, పెళ్లికాని తన ఇద్దరి కూతుళ్లనూ తీసుకొని 

ఆ మేడకే ఆనుకొనివున్న ఓచిన్న కొంపలో జీవనయా(త సాగించింది. ద్వారకా 

దాసుకు అప్పుడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల (పాయం. అతడు బంధువు దోగ్గర 

సారాయి వ్యాపారం నేర్చుకోవడం మొదలెట్టాడు. ఎలాగో అక్కయ్య వివాహం 

జరిగింది. - అతనికి కూడా వివాహం జరిగింది. ఆలా ఆయన పేదరికపు 

జీవితంలో వెద్దమ్మ ఆడుగు బెట్టింది. 

వెద్దమ్మ వుట్టిల్లు వోత్రస్. వాళ్లు కూడా నిరిని పోగొట్టుకున్న సంప 

న్నులే. ఆయినా ఇంకా |శ్రీమంతులుగానే వున్నారు. చెద్దమ్మ తల్లిదండులు 

ఆమె చిన్నతనంలోనే చనిపోయారు, అంత పెద్ధ కుటుంబంలో ఆమె ఒక్కతే 

జడవీలి అవడం మూలాన ఎంతో ఆల్లారు ముద్దుగా వెరిగింది, బేజి, నాయన 

నాయనమ్మ గారాబంతో అమె మొదటినుండి మహా మొండిగా తయారయింది, 

ఊరశే నోరుపారేసుకునే గడుసుతనం బాగా వంటపట్టింది. మిగతా చిన్నాయన 

లకు వల్లలు పుట్టడంతో వాళ్లగారాఐం మెల్లమెల్తగా ఆమెమీద సన్నగిల్లి 

పోయింది. అందుకే పెద్దమ్మకు వాళ్లంటే చిరాకూ, కోపమునూ. గారాఐంతో 
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వంటపట్టిన దుడుకుతనంపల్ర వాళ్లంటే. ఆమె మరింతగా రెర్చిపోయేది. కేజి, 
నాయన జపము బితికినంతకాలం ఎవరూ ఆమెను పల్లెత్తు మాట అనడానికి 

సాహసించలేదు.. వాళ్లు పోయినప్పటినుండి పోట్రాటలూ, కొట్టాటలూ ఆరంభ 

మయ్యాయి. తన దురుసుతనం వల పెద్దమ్మ ఆంద రికి కంటకంగా తయారైంది. 

[క్రమ[కమంగా యింట్లో ఆమె అంటే ఉ పేశాభావం, నిర్తక్ష్యమూ వెరిగినకొద్రి 

ఆమెమనసంతా ద్వేషంతో నండిపోసాగింది. ఆవిడకి మనిషిపొడంటేనే గట్రని 

పరిస్థితి ఏర్పడింది, పినతం డులు కట్నంకాన కలు లేకుండా ద్వార కాదాసు 

వంటి బికారికిచ్చి వివాహం జరివి కాళ్లు కడిగేసుకున్నారు, సరికదా వెళ్లయిన 

తర్వాత ఒక్క పర్యాయమన్నా విలిచిన పావానవోలెదు, 

J పెళ్ళయినడ మొదలు ద్యారకాదాను జీవితంలో నూతన అధ్యాయం ముద 

లైంది. సారాయి వ్యాపారంలో మునిగి దివాలా తీసిన పెద్దపెద్ద షావుకార్త 

దగ్గరా, రక్రీకుంతులూ, నవాబుల యిళ్లలోను వుందే ఎంతో విలువెన సామాన్లను 

చవగ్గా కొనేళాడు. ద్వారకాదాసు. అది కళిసౌొచ్చింది. నెమ శ్రదగా ఓచిన్న సారా 

ఆంగడి "పెట్టుకున్నాడు. తన జీవితంలో ఇంత మంచి ప రావడానికి తన 

భార్య ఆదృషమే అంటాడు ద్యారకాదాసు. ఆ కారణంచేతనే ఆమె నోట్లోంచి 

ఎంత విషం కక్కి_నా పరమశివునిలా దాన్ని భరస్తూవచ్చాడు. 

oe 

మొదటి (పపంచ యుద్ధంరోజుల్లో భాగ్యలక్ష్మి ద్వారకాదాసును ఎన్ని 

విధాలో వరించింది, ఆరోజులోనే ఓచిన్న యిలు కొన్నాడు, దాంటో ఆయనకు 

లంకెబిందెలు దొరికాయి, అంతే, అప్పట్నుంచి ద్వారకాదాను కీర్తి, పతిష్టలు 

దిగాంతాలకు వ్యావించనాగాయి, ఐశ్వర్యంతో తులతూగుతోన్న ద్వారకాదాసుకు 

తన భార్య తనను _వేమిస్తూ, గౌరవిస్తూ, తనవొళో యీ నిరిసంపదలు అను 

భవించే ఒక వారసుణ్ణి కూర్చోపెడితే ఎంతబావుండును అన్న ఆలోచనలు 
కలిగేవి, 

వివాహం జరిగిన కొన్ని సంవత్సరాల తరువాత గా” వెర్వమ్మ నీప్టపోసు 

కోలేదు. కోడలంటే రాచిరంపాన వెద అత్తగారికి ఆమె అంటే అనురాగం 

పుట్టుకొచ్చింది. కాని ఆది ఎన్నోరోజులు నిలువలేదు. తీరా పెద్దమ్మ (పస వంచి 
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ఆడ ఏల్ల పుట్టగానే అందరి ఉత్సాహం ఒక్కసారిగా పాలపొంగులా ఛల్లాలీ 

పోయింది. పురిటిలోనే అత గారు వెర్టేశాపనార్థాలు ఆమె చెవుల్లో పడ్డాయి, 

ఆంలే, ఆరోజునుంచే ఆమెలో ఒక న్యూనతాభావం [ఫవేళించింది. ఇంట్లో 

వాళ్లంతా తన ముద్దుబిడ్డను పొట్టన బెట్టకోవాలని చూస్తున్నారన్న అనుమానం 

కలిగింది. భర్వన్నా, ఆత్తగారన్న, ఆడబిడ్డ, నౌకర్టన్నా-- అందరిమీద ఆమెకు 
అసహ్యంకలిగింది. ఇరవై నాలుగు గంటలూ తలుపులు మూసుకుని గధిలో 

కూర్చుని పనిపాపను ముద్దాడుతూ వుండేది. భర లక్షపర్యాయాలు నచ్చ 
జెప్పాడు. కాని ఒక్క. మాటగూడ ఆమె వినలేదు. ఎనిమిరో నెలలో ఆపసి 
కందు దేవుడి సన్నిధికి చేరుకుంది. పెద్దమ్మ వెడటొబ్బలు మొదలెట్టింది. ఆమె 
ఏడ్పులకు అంతులేదు. హృదయం తరుక్కు పోతున్నట్లున్న అ ఏడ్పులకు 

యింటిల్రిపాదీ ఎంతగానో దుఃభించారు. ఇంత ఐళ్యర్యంవుండి కూడా ఇంటికి, 
వెలుతురు (పసాదించే దీపంలేని కారణంగా ద్వారకాదాసు మనస్సంతా చీకటితో 

నిండీపోయింది. రోజులు గడచిన కొద్ది ఆ చీకటి మరింత దట్టంకాజ్ చ్చింది. 

శూన్యం నిండిన ద్వారకాదాసు హృదయం సంతానాపేక్షతో తవించసాగింది. 

మళ్ళీబాసికం కట్టుకోవాలని తీర్మానించాడు. ఆతని జీవితంలో ర:డోసారి ఆపని 
చేసున్న రోజునే అతని మొదటి భార్య ద్యారకాదాను గృవోన్సి వదలి పె 

కట | కం హే. స్ట 

రెండో వివాహం ఆయిన ఎనిమిది రోజులతర్వాత ద్యారకాదాసు తంటాలు 

పడి ఎలాగైతేనేం చెప్షమ్మను ఒవ్పించగలిగాడు. ఇబీవలే తాను కొన్న 

భవంతిలో పెద్దమ్మ వుండేటట్లుగాను, ఆమె |ఐలికినంతకాలం ఆభవనం వైసర్వాధి 

కారాలూ ఆమెకే నంకమించినట్టుగాను, ఆమ భరణం (కిందా, తీర్థయాత్రలకు 

గాని వతకల్పాలు చేసుకొనడానికిగాని నెలకు రెండు వందల రూపాయలు 
ఆమెకు [పతినెలా ఇచ్చేటట్టుగాను యేర్పాటు జరిగిందీ. 

ఆనాటి నుండి ఆదేపద్ధతి ర్త ముఫ్పెమూడు సంవత్సరాల తరబడి తపప 

న్నంగా నడస్తూవస్తోంది. క ముఫ్పయ్ సంవత్సరాల కాలంటో ధర్మ సంరక్ష 

కులూ, [గో బాహ్మణ పరిరక్షణకు కంకణదారులూ, దానకూరులైన రాజబవాద్దరు 

నర్ ద్వారకాదాను అఆ[గవాల్ క. సీ. ఇ. గారి (పథమ కళ తం అయిన 



పెద్దమ్మ [ప్రపంచానికే పెద్దమ్మగా మారీనట్టీ జగడా మనీషిగా, చేతబడిచేసే 

మంతగత్తెగా, పాపాల భెరవిగా ఏన్నో బిరుదులు ఆర్టించుకుని, సంఘాని కే 

హేళనగా తయారైంది. ఆమె చేసే చేతబకులు, వేసే మంతాల్ని, గురించి 

ఎన్నోకథలు (ప్రచారంతో కొచ్చాయి. అర్థరాతివేళ పెద్దమ్మ ఒంటరిగా ఎవడో 

పాకీనాడిదగ్గరకు పెళ్ళి చేతబడి నేర్చుకొంటూందని అంటుంటారు. నల్లతాడును 

మొ౭నూలుగా ధరించి ఓ చిన్న కతినీ, కత్తెరనీ నడుముకుకట్టుకొవి, తన 
జ్ఞాతుం యిళ్శలోనూ, ఆ వీధిలో వాళ్ళ యిళ్ళలోను ఏన్నోమాయలు చేసిందట. 

బరి యింట్లో మంచంపర్రిపె సిందూరం పూసిందనీ, మరొకరియింట్రో దిండు 

చుట్టూ గణం... పాలిక నలదాకాప్ చుట్టి మధ్యలో సూది గుచ్చిందని, 
యింకోచోట పెళ్ళికూతురు చీరను నాలుగు చెరుగులు కత్సిరించిందని 

ఒకరి యింట్లోకి దూరి వుయ్యాలలో నిదపోతున్న విల్లాడిమీద చిల్రిపాత [వేలాడ 

దీసి నూనెపోసిందన్సి కొత్తగా పెళ్ళయన ఓ అమ్మాయి పావిడీని కత్తిరించి 
ఆమెను గొడాలుగా చేసిందని, ఒకరి గుమ్మంలో పతిశాయంతం దీపం 

వెలిగించి నలభై రోజులు పెట్టిందనీ, ఎవరికో దిష్టి తగలాలని రహదారిలో దిగ 

తుడుపు వుంచిందని..- ఇలా ఏన్నోకథలు చెబుతారు ఆవీరి వాళ్ళంతా. 

చేతబడిచేస్తూ ఎన్నో పర్యాయాలు ఆమె పట్టుబడింది. వందల పర్యాయాలు 

ముష్టి యుద్ధాలు జరిగాయి, ఎన్నోసార్లు ఆమెను కొట్టడం, తిట్టడం కూడా జరీ 

గింది, ఏ ఇంటిలోకి వెళ్లడానికి కూడా ఆమెకు అస్కారం లేకుండా పోయింది, 

ఆహ్వానించే వారూలేరు. ఏ ఇంటిలో ఏ చిన్న అనర్థం జరిగినా వెద్దమ్మ మీదకి 

దాన్ని (తోనివేసుంటారు. 

ఎండలో జుతు ఆరపోసుకుని డాబామీద కూర్చునుంది పెద్దమ్మ. చుట్టు 
(పక్కల ఇతర డాభాల మీద జరిగే ఆర్భాటం ఆమె చెవుల్లోకి దూరి ఆమెకు 

చీదర కల్గిసోంది. సగం తెల్లబడిపోయిన జుత్తులోకి (వేప్పపోనిచ్చి చిక్కు 

తీసుకుంటూ, ఆరబెట్టుకొంటొన్న పెద్దమ్మ వీకాకుతో తనలో తానే గొణుగు 

కుంది-“నాశనమయిపోను.వాళ్లకు చావెనారాదు దిక్కు మాలినముండాకొడుకులు 

పీళ అటుయేడు తరాలూ ఇటు యేడు తరాలూ కూర్చున్నోకు కూర్చున్నట్లు 
౧ లు ఆల 

గానే ప్రాణాలు వదల”, 



పెద్దమ్మ తన జీవితారంభం నుంచీ ఇప్పటి వరకూ సణగిన సణుగుడు 
పొడుగు కొలవడం మొదలెడితే బహుళా ఆమె ముండు హనుమంకుడు కూడా 

ఓడిపోతాడేమో. పెద్దమ్మకు ఈ మొత్తం పపంచం అంటేనే గిట్టదు. ఆందరి వెనా 

ఫిర్యాదే. ఎప్పుడూ ఏదో ఒక వితూరియే, ఆశ్నేపణే! మరి ఆలాంటప్పుడు 

దాడీలకూ ఫీర్యాదులకూ అంచు ఎలావుంటుంది ? రుమ్మన్ బజాజ్ డబామీద 

ఆయన కూతుళ్లూ కోడళ్లూ కిలకిలా నవ్వుతున్నారు. వాళ్లనే యేడుతరాల 

. శ తువులని ఈ వెద్దమ్మ తిట్టిపోసోంది. “ముండలకు ఎంత పెద్ద గొంతుక 

లిచ్చాడు దేవుడు, ఎప్పుడు చూనినా ఒకే పనిగా విరగబడి నెవ్వుతుంటారు” 

అనుకుంది. ఇదే అదనుగా చూని విటగోడమీద కాకిముండ కూర్చుని కూర్చొని 

రెదీసి పోయింది. చుట్టుపక్కల యిళ్లల్లో రేడియోలు పెట్టుకున్నట్టున్నారు. 

ఒక టే రణగొణ. హం తుమ్సే మొహబ్బత్ కర్ కే సనమ్--అంటూ, “దావెనా 

చోవడు ఈ వ ౦డా కొడుకు” అని తిట్టిపోసింది. గున్నో పాత డాబా మీద 

కొకుల్లాగ పొడుచుకుంటున్నారు, అతా కోడళ్లు, చెవులు దిమ్మెక్కి పోయాయి. 

“ముసలి ముండకు గొంతు వెద్దగా వుంది. దీనినాలుక క త్రిరించుక పోను” అంది, 

వాళ్ల వెపుచూని, ఇంతలో లాలే |బోకరు వాళ్లబ్బాయి “సబ్బుబిళ్ల యిచ్చి పోండ 

(రోయ్ వెధవల్లారా, ఇక్కడ నీళ్ళ చల్దారిపోతున్నాయ్” అంటూ వైనుంచే 

అరుస్తున్నాడు. పెద్దమ్మ చెవుల్లో ఎవరో నూనె మరగించి పోనినట్టయింది వాడి 

అరువులు వింటూంటే. “అబ్బ, ఎలా అరుస్తాడో, రాక్షసుడిలా. వీళ్లు దుమ్ము 

కౌట్టుకుపోను: ముదనష్టపోళ్లు, నడిమధ్యాహ్నమా స్నానంచేసేది. ఈ భభూతి 

గాడి కోడళ్లు ఎప్పుడు చూనిన కళ్ళకు ఎదురుగా చస్తారు. రెండు గడియలు 

తీరిగ్గా కూర్చోనివ్వరుగా. అబ్బబ్బ, నన్నెందుకిలా ఏడివిస్తారు వీళ్ల ఏడు 

తరాలూ నాలానే యేడుస్తారులే. పీళ్లనోట్రో పురుగులు పడిపోను. ముండలకు 

చచ్చేప్పడు వంటిమీద గుడ్డగూడ వుండకపోను.. ,మశ్చీవచ్చావుటే నష్టజాతకం 

దొన్నా నీ ఒళ్లంతా హట్టుతూట్లు పడి........, 

చంవిన ఎలకను నోటకరచుకుని కిందనుంచి విల్రిరావడం కనబడింది 

వెద్దమ్మకు. సణుక్కోవడం మాని ఒక్కసారిగా తల విదిల్చింది. వెద్దక్మర తీసు 

కుని దాని వెనక పడింది. మెట్లమీది గదిలోంచి విల్లి ఒక్క గంతేని పెద్దమ్మ 
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డాబామీద నుండి భభూకీ సునార్ డాబా మీదకు పరుగెతి ంది, ఆదే సమయానికి 

నందో కూడ అటువె పునుండి దూకడంతో కెవ్వున కేక వేసింది, 

“ఏమిచె దాన్ని ముట్టుకొన్నావా. వెళ్ళి నీళోసుకురా” ఆంటూ ఆమెను 

చూస్తోన్న చెద్దమ్మ తిట్టింది. 

“'అదేంటి పెద్దమ్మా, రాముడి మీద ఒట్టు. నేను ముట్టుకోనేలేదు, ఆడి 

ఆంతదూరాన్ను చి దూ కెళ్ళి పోయింది. నువ్వు చూస్తూవునా వుగా. అబ్బ! 

నాగుండె రుల్లుమంది సుమా । నోట్లోఎలుకని MES మీ ఇంట్లోంచే 

వసోందికాబోలు. కదూ” ఆంటూ డాబామీదనుంచి మూడుమెట్లు దిగి వెద్దమ్మ 

దగ్గరకొచ్చి ''ఇదుగో ఆకలు తెచ్చాను" ఆంటూ చేతిని ఆమె .వెపుగాచావింది 

తుఫాను చెలరేగుతోన్నట్లున్న పెద్దమ్మ ముఖకవళిక ఆకుల్ని చూడగానే 

అకస్మాత్తుగా కాంతించింది. చేతిలో కరను'గోడవారగా వెట్టి, అరుగుమీద నీళ్ళ 

చెంబుతో చేతులు కడుక్కుందామని ముందుకు 'నడచింది. నిజంగా నిన్ను వెల్లి 

ముట్టుకోలేద టే, నిజమేనా"అంటూ చేతులు కడుక్కుంటూ వెద్దమ్మ రెట్టించింది. 

“లేదే పెద్దమ్మా, అంతపెద్ద ఒప్రేసుకొన్న తర్వాత గూడ నమ్మవేం. 

నాకూ నీకుమల్రే మడీగటావున్నాయే. నా ఇంట్రోనై తే తమలపాకుల వెట్రైకూడ 

ఠాకూర్ పూజామందిరములో వుంచుతాను, తెలుసా" ఆంటూ పెద్దమ్మవైపు 

చూనింది నందో. 

చీరకొంగుతో చేతులు తుడుచుకొని ఆకులు అందుకుంది వెద్దమ్మ, 

గొంతులో మార్దవాన్ని తెచ్చి పెట్టుకుంటూ, “అంటె ఆకుల్ని కూడా కృష్ణుడిని 

వుంచినట్లు మడిగా వుంచుతావటే?” 

“ఆ( అవునవును ఆలాగే వుంచుతా'” ఆని నందో బొడ్డులోంచి పొగాకు 

సంచి బయటకు తీనింది. 

ఇద్దరూ ఎండదికు్కుుగా వెనక్కు తిరిగి కూర్చున్నారు. సంచిలోంచి 

రెండు వక్కముక్కలూ, ఓ చిటికెడు పొగాకు తీసుకొని నోట్లో వేనుకుంది. 

అప్పుడే ఆకులు నములుతోన్నట్టుగా. సంచిని బొడ్లో దోపుకొని కాళ్లు వారబావుతూ 

కేక 



“ఏమో పెద్దమ్మా, నామటుకునేను మీ అందరి దయవల్లా ఈనాటికీ నిష్షగానే 
వున్నానన కో, మడిమటూ ఆంతా జర పొలకదా. పొద్దున్నే గోమతి కెళ్ళి స్నానం 

చేని వచ్చీ రావడంతోటే ఠాకూరు వూజామందిరములోకి దూరుతాను. వూళ్ళవారి 

కాపురాల గురించి నాకేం తెలున్తుంది. మూడు నాలుగు గంటలు భగవంతుడి 
పూజావునస్కారాల్లో గడచిపోతాయ్. ఇక మిగతా విషయాలు పట్టించుకోవ 

డానికి నాకు తీరిక ఎక్కడ వుంది చెప్పు”. 

“సీరగ్గిర ఎన్ని విగహాలున్నాయ్” తలలిక్కు. తీనుకుంటూ అడిగింది 
వెద్దమ్మ. 

“మా దగ్గరా | రాధాకృష్ణుల జంట, లక్ష్మణ, బాలముకుందుడు, వినాయ 

కుడు, లడ్డు తింటోన్న గోపాలుడు, విషుపది, ఐదరీనాథుడు, జగన్నాథుడు, 

శివుడూ, సాల్మిగామా... అంతేననుకో. మిగతావన్ని పటాలేలే” అని చెప్పింది 
నందో వివరాలతో సవి. 

నా దగ్గర వినాయకుడులేడే. వూర్వం వృండేదికాని ఈ ఎలుక ముండ 

మోపులు ఈడ్చుకుపోయాయ్” తల మీదకు చెంగు తీసుకుంటూ ఆంది పెద్దమ్మ. 

“ఇంకోటి తెవ్పించుకో వెద్దమ్మా. పాన్పులో ముందుండాల్సింది వినా 

యకుడేగా, కార్యసిద్ధికి కావలసింది ముందు ఆయనేగా” అని సలహా ఇచ్చింది 

నందో. 

"సిద్ధులు సంపాదించి నేనేం చేసుకోనే. భగవంతుడి పాదాల్ని భక్తితో 

సేవిసే చాలదూ. కైవల్యం కూడా దానిముందు దిగుతుడువేనని భాగవతంలో 

రాసారంట''. 

“"అవుము పెద్దమ్మా. అట్టాటి భక్తివుండాలేగాని జన్మజన్మలకు దాని 

వాసన అట్టాగే వుంటోందట. ఆరోజు హరికథలో నేనుగూడా విన్నాను...” 

అని నందో కతి కల్పుతోండగానే “ఎక్కడ జరుగుతోందే కథ” అని 

మధ్యలోనే (నళ్నించింది పెద్దమ్మ. ఆసలు ఎక్కడ కథాకాలక్షేపం జరిగినా 

పెద్దమ్మ వినడానికి వెళ్లదు. గోమతికి స్నానం చేయడానికి కూడా వెళ్లదు. 
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ఆ మాటకొస్తే ఆమె ఎక్కడికీ వెళ్లరు. పొద్దు పొడిదినప్పుడూ, పొద్దుగుంకి 

నప్పుడూ గోకుల ద్వారానికి మాతం మంగళం చూడ్డానికి, పవళింపు సేవ 

చూడ్తానికీ వెళుతుంది. బయటికి బయత్తేరిందే తడవుగా ఆ వీధిలో విలలంతా 

చేరుతారు. వయసులోవున్న క్కురాళ్టా, ఆమె తిట్లను దీవెనలుగా స్వీకరించే 

కొంటెవాళ్లూ, నడివయస్కు-లూ,ముసలాహ్హకూడా ఆమెను చుట్టుముట్టి “"మం[తాల 

బూచి వచ్చింది, చూడం డా. ఇదిగో. ..... ఇదిగో వెద్దమ్మా, వెద్దమ్మా 

నువ్వెపుడు చస్తావే”' ఆంటూ అడుగడుగునా ఆమెను ఎగతాళి చేసారు. 

ఛలోకు లు విసురుతారు. ఏడుజన్మల శ తువులంటూ దారిపొడుగునా వాళ్లను 

తిట్టుకుంటూ, చీవాట్లు పెట్టుకుంటూ పోయేటప్పటికి ఆమెకు ఆయాసం వస్తుంది. 

[ప్రపంచం కాస పచ్చగా వుంటే కళ్ళల్లో కారం పోసుకుంటుంది. ఈ 

భూ|పపంచంలో ఎవరైనా ఆమెక గిదీవారనే వారుంటే ఒక్క నందోయే. 

ఆవిడే ఆమె దగ్గిరకొచ్చి (పపంచంలోని ముచ్చట్రన్నీ చెప్పి పోతుంట.ంది. 

మధ్యలో తగినమాట చివరల్ని కలువుతూ నందో ఆందుకుంది- 

“దూదేకులోళ సందులో ఎవరో కాశీనుండి 'శాస్తుర్దు వచ్చారు. ఎంతబాగా 

చెపారనుకున్నావ్ పెద్దమ్మా. మనిషి జన్మకు సార్ధక్యాన్ని యిచ్చేది నంస్కా 
రాలే అని ఆయన చెప్పారు”. 

' ఆచారాలు వుంటూనే ఉంటాయి. ఈ రోజుల్లో చూడు. వీళ్ల ఆచారాలు 

పాడుగాను, పూర్తిగా మారిపోయారు. పున్నో కూతుర్ని చూడవే, బి. ఏ., 

ఎమ్మేలు చదివి వుద్యోగం ఎలగబెడ్తోందిగా. సైకిలు కూడ తొక్కుతోంది" 
ముక్కు మీడ వేలేనుకుని మరీ చెవ్పింది వెద్దమ్మ. 

“అడ కృ చెల్టమ్మా ఈకాలం గురించి, ఇది కలికాలం. నాలుక్కా క్ల 

మీద అధర్మం నడుసోంది. ఎవరికి చెప్పడం, మా ఇంట్రో ఏమి తక్కువ. 
శంకరూ. వాడి వెళ్లాం ఎనిమిధి గంటలై తేకానీ మంచంమీద నుంచి లేవరు. 

స్టౌ తెచ్చాడు. దాన్ని వెలిగించుకొని టీ, గుడ్డూ, చేపలూ, డబుల్రొటై ఏవేవో 
చేస్తుంది అడి వెళ్ళాం. ఇక అవన్నీ మగాడితో కూర్చొని తింటుంది. అట్లా 
వున్నయ్ మన అచారాలు. మనీయా వెళ్తాంవుండి చూశావూ, ఆదికూడా ఆ 
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చిన్నదొసతో కూర్చుని కులుకుతూంటుంది. దానితోనే తినడం తాగడం ఆంతా, 

వీళ్ళ ద్దరికీ గురువు వుందిగా నీయింట్లోకి కొత్తగా అద్దెకిచ్చింది - ఏం చెప్పనూ 

వీరే కృష్టా 1" 

“అది పాపాలవుట్ట, శనిముండ, దానిపాపం దాన్నే కొడతుండిలే. 

కుషోఇ చసారు. వీళతాడు తెగిపోను. ఏపని చేసున్నా నా ఆత్మవాళ్లకు 
బల గా వ] అరి తా 

శాపనర్థాలు వెడ్తోనే వుంటుంది", 

తన యింట్లో అద్దెకుంటోన్న మిన్హర్ వర్మ మిసెస్ వర్మ అంటే భగ్గున 
మండిపడుతుంది వెద్దమ్మ. వర్మ వర్ణాంతర వివాహం చేనుకుని ఆర్యసమాజ్ 
మందిరంనుండి బయటికొచ్చిన రోజునుండి ఇరువై పులవాళ్లు వాళ్లిద్దరికీ దూర 

మయ్యారు. ఆ ఇద్దరికీ తలువులు మూనివేశారు. మిస్టర్వర్మ మంచి రేడియో 

మెకానీక్. చిన్న దుకాణం వెట్టుకొని సంసారయా[త చేస్తున్నాడు] వర్మ తన 

తం డితో తగాదాపడి వేరై పోయాడు, హోటల్లో మకాంపెట్టి, అద్దెకొంపలు 

ఇచ్చే కమెటి మెంబర్ల వెనక పడడం మొదలెట్టాడు. మెంబర్హలో వర్మకు 

పరిచయం వున్న ఒక వెద్దమనిషి ఇల్లు ఎక్కడైనా కాశీగా వుందేచెప్ప 

ఇవ్పీంచే పూచీ నాదన్నాడు. వూరంతా యిళ్లకోసం గాలిసున్న సమయంలో 

రాజబహాద్దరు సర్ ద్వారకాదాసు భవంతి కనబడింది. నాలుగు గుమ్మాల న్న 

ఆంత వెద్దమేడ ఇరవె సంవత్సరాలనుండి మూతవడివుంది. ఒక భాగంలో 

ద్యారకాదాసుగారి వెద్దభార్యామణి, వె్షమ్మ వుంటోంది. దాన్ని భూతాలమేడ 
ఆనడం కద్దు. అమేడమీద రాజబిహద్ధరు వారికి ఏ మాతం హక్కూ లేదు, 

సంబంధమూలేదు. ఆంతా పెద్దమ్మదే అధికారం, బయటఓవుండే గదులూ, 

దుకాణాలూ, పాతగోళాలవున్న హాలూ అర్దెకిచ్చింది పెద్దమ్మ. కాన్ లోపల 

మా(తం ఎవరు అద్దెకి వచ్చినా ఒప్పుకునేదికాదు. వర్మగారు అలాటుమెంటు 

కమెటీవారి పావుతో ఆ ఇంటిలోపల ఒక భాగాన్ని ఆక్రమించ గలిగాడు. 

ఆందుకే ఆ దంపతుల్ని ఆస్త మానము ఆమె తిట్టిపోస్తూ వుంటుంది. 

“ఇప్పుడు ఆ గురువులు ఇక్క డే చేరారిగా ఇక చూనుకో, ఏమేం 

వింతలు విశేషాలు. జరుగుతాయో, త తీయులు, [బాహ్మణులు, కోమట్లు 
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ఆందరూ చేరారు. బజార్లో వాళ్ళందరిని కలగాపులగంచేసి పారేస్తారు, చూనూ 

వుండు, నువ్వే చెప్పు, కం ధర్మ _భష్షులెన వారితో శంకరూ మనియాల 

భార్యలు లింటమూ, తాగడమూ. అందుకే ధర్యం యిలా పతనమై పోయింది"; 

ఆంది నందో. 

సరిగా అప్పుడే ఎవరో వెద్దక ము త్లుష్య తట్టారు, 

“పోయి చూడవే నందో, మళ్ళీ వ కుంక తగలబడ్డాదో” అని పెద్దమ్మ 
నందోవైవు చూస్తూ ఆంది, 

కాందిశీకుడుగా వచ్చి ఆ యింట్లో ఆరెకున్చ ఆసామి గోకాలకువైనవున్న 

భాగంలో వుండటానికి ఎవరినో ఒకకౌత్త ఆతన్ని తీసుకొచ్చాడని నందో 

కబురు తెచ్చింది. 

లి 
రాజబహాద్దరు సర్ ద్వారకాదాసు అ వాలు పూర్వీకుల గోళాలలో వెద్ద 

నడ వాకు వెన కట్టిన చిన్నగదిని ఆద్దెకు తీసుకున్న చి, శకారుడ్రెశ సజ్జన్ ఏదో 

భావావేశంలో తానిక్కడకు వచ్చి చెద్దతప్పు చేయలేదు కదా, ఆని ఆలోచిస్తు 

న్నాడు. ఆ వీధిలో వారి జీవన పద్ధతులతో పకిచయం వెంచుకుని వాళ్ళకీ 
తాల్నే తన చ్చితాలకు కళావస్తువుగా (గహీంచాలన్న అభిలాషతో అక్కడ 

అద్దెకు చేరాడు. షానజన్ రోడ్డుకో ఆయనకు సౌంతబంగళావుంది. "మీనా 

బాదు కేసర్ బాగ్లో ఆయనకు సౌంత ఇళ్ళున్నాయి. [పతినెల ఎ౧మిది వందల 

రూపాయలనుండి వెయ్యి రూపాయలవరకు ఆచ్చె పస్తుండి. పూర్వీకులు నంపా 

దించి తనకోసం ధారాదతం చేసిన ఆస్తి చాలావుంది. సాధారణంగా పతి కళా 

కారుడూ నిత్యజీవితంలో ఎదుర్కొంటూ వుండే లేమి, దార్మిద్యం మొదలైన 

ఈతిబాధలనే ఠ_తుమూకల్ని ఎదుర్కోవడానికి అడ్డుగోడలా ఆయనకు ఈ 

వితార్జిగం నహాయపడుతోంది. లాండ్ స్కేప్, పో(టేట్ (దృష్టిగోచర (ప్రదేశము, 

చి త్తరువు) చితరచనకు సజ్జన్ పినిద్ధి. అమర్నాథ్ నుండి కన్యాకుమారి 
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వేళకు, ద్వారక నుండి మణిపూడు, అస్సాం వరకు దేశంలో నాలుగు మూలలు 
తిరిగాడు. మనదేశ పాొచీన వై భవాన్నంతా గువ్పిట్లో వెట్టుకున్న సాహిత్యం, 
సంగీతం, శిల్పకళ, చిత9లేఖనం, నృత్యం మొదలైన లలిత కళల్ని చూని 
సజ్జన్ ఎంతో ఉప్పొంగిపోయాడు. కానీ నేడు మన సాంఘిక జీవితంలో వెరిగి 
పోతున్న సాంస్కృతిక దాది ద్యాన్ని చూని దానికి కారణం ఏమిటో అని 

ఎంతో ఆవేదన చెందేవాడు. ఈనాడు ప౦పంచంలో నిత్యనూతన పితిభను 

బాదే సృజనాత్మక శ క్రి నశించింది. నాలుగు వైపులా గత్యావరోధం ఏర్పడింది. 
పరిణామాలు పొందని అట్టి నిష, 9యత్యంలో సజ్జన్ కథావస్తువుల్ని ఎంవిక 
చేయడంలో కృతకృత్యుడు కాలేక పోతున్నాడు, ఈ జడఠ్వావికి కారణాలు ఆ 

- సంఘంలోనే వుండి పరిళోధించాలన్న వుద్దేశం కలిగింది. తన చితాలకు 
ఎప్పుడూ ఫేములు కడుతుండే ఒక సర్దార్జీ తన ఇంటికి దగ్గరలోనే ఒక 

భాగం' ఖాళీగా వుందని చెవ్పగానే సజ్జన్కు పరమానందం కలిగింది. కాని 

సర్దార్ జీ తన పొరుగువాణ్ణి పల్టీ కొట్టించడానికి తనని ఓ పావుగా ఉపయోగించు 
కొంటాడన్న ఆలోచన ఆయనకెవ్పడూ కలుగలేదు. 

కింద గోళాలలో రెండు వెద్ద పెద్ద నడవలూ, రెండు గదులూ, ఒక 

నడవ వైన ఓ చిన్న గది వుంది. [కిందరెండు హాలుల్లోనూ రెండు గదుల్లోనూ 
కాందికీకుల కుటుంబాలు రెండు కాపురాలు వున్నాయి. ఒకటి ఒక సర్జార్షీ 

కుటుంబం. ఆయన వడ్రంగం పనిచేస్తుంటాడు. రెందోవ్య క్రి శోపుడుబండి మీద 

మసాలా ఆమ్ముతాడు. మసాలా వ్యాపారస్తుని (బవ్మూ చారి వావమరిది వెగదిటో 

వుండేవాడు. ఆందువర్తి వాళ్ళ కుబుంబం వెద్దదైనా వడ్రంగి సర్దారు కుటుంణం 

ఆక మించిన దానికన్న ఎక్కువ స్థలాన్ని ఆకమించుకొని ఏ ఇబ్బంది లేకుండా 

కాలిం గడుపుతున్నాడు. ఐ)హ్మ బారి బావమరిది ఇటీవల కొద్దిరోజుల్నుంచి ఏదో 

పేరమకలాపంలో పడి జుత్తూ, మీసాలూ గడ్తమూ అన్నీ గొరిగించుకుని 

సన్యాసుల్లో కలినిపోయాడు. ఆయన పున్నంతకాఅం ఆయన ఆదాయంలో చాలా 

రాగం అక్క. కొడుకులూ కూతుళ్ళకై ఖర్చు చేసేవాడు. ఆయన వెళ్ళిపోవడంతో 

పాటు బావమరిది ఆదాయం గూడా పోయింది. బావమరిది వెళ్ళిపోయినా మసాలా 
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అమ్మే ఆయన వెగదినీ వాడుకొంటూనే వున్నాడు, సర్దారు గారికి ఇది చూసీ 

లోలోపలే మండుతుండేది. ఈ విషయాన్ని పురస్కరించుకొని ఇద్దరిమధ్యా 
ఒకటి రెండు పర్యాయాలు ఘర్షణ కూడా జరిగింది. పెగదిలోకి ఎవరై నా అద్దె 

కొచ్చినప్పుడు థాళీచేసానని ఆంటుండేవాడు షావుకారు, పెద్దమ్మకు ఏవేవో 

కల్లిబొల్లి మాటలు చెప్పి బుట్టలో వేసుకోవడమేగాక సర్దార్రీమీవ ఏవేవో చాడీలు 

చెవ్పి ఇద్దరి మధ్యా పొరసౌచ్చాలు కల్పించాడు. ఎవ రెనా అరద్దెకౌస్తే వాళ్లకు 
ఏవేవో సాకులు చెప్పి పంవించివేసేవాడు షావుకారు. 

తన పొరుగున అద్దికుంటున్న ఆ షావుకారు తనకన్నా వై చెయ్యిగా 

వుంటున్నందుకు లోలోపలే మండిపడుతూ పగ తీర్చుకోవడానికి ఆవనుకోసం 

కాచుకొనివున్న సర్తారు గారికి మాటల సందర్భంలో సజ్జన తనకో యిల్లు చూని 

పెట్టమని ఆర్థించగానే పట్టలేని సంతోషం కలిగింది. _పెన్షమ్మకూ సజ్జన్కూ 

శేంయోభిలాషిగా నటిస్తూ తన పఏత్యర్థివె దెబ్బ తీయడానికి సదవకాశం 

లభించిందని భావించాడు. ఏకురూపాయల అద్దెకు యిరవె అయిదు రూపాయ 

లని చెప్పాడు. చల ఆన్నాడు సజ్జన్. గోకుల్ ద్యారాకు వెళుతుండగా 

సర్దారు వెద్రమ్మతో ఈ విషయం గురించి పసావన తెచ్చా, పెద్దమ్మ 

కూడా సంతోషంతో వూ. ఆంద. మదరుసతణోిరోదునే సర్దారు సజ్లన్ను వెం 

బెట్టుకొని వచ్చాడు, మసాలా వా ్యసారస్టుడు తో పుడు బ-డి తీసు* ని 

అమ్ముకోవడానికి బయటి కళ్ళను. న భార్య వడ్డన ఆంటునా 

లక్ష్యం చేయక సజ్జన్కు వైెగద్ చూవించాడు. వెద్దమ్మ దగ్గకకు తీసుకెళ్ళి 

౮ 

మసాలా 

క 

ఆప్పటికప్పు ఎ ఒకి నెల ఆర ఆడా? ముగా ఇవీంచేకాడు. 
దు మోగే 

రెండోరోజున తన పాణ స్నేహితుల్ని ఇద్ద3న వెంటబెట్టుకొని వచ్చాడు 

సజ్జన్ గది చూసిందడ్రానికి కాళ మసాలా త గ తాళం కవులేదు సంసా 

రులకు మాతమే ఆ గద ముసానము అసి అనాడు. సజ్జ వకు చాలా కోపం 

జ్ ఎలో హా జ్ EE ఖై వచ్చింది. ఆకనిక కాపు ఆతని చెంటవున్న కర్నలూ, క లుఐకు కూడా 
ల. 

కోపం వచ్చిం 3 ఎంతలో సరాగు మెలిగా పెదము దగర క? ఏంచెప్పాడో 
జ రా 2 6 nN గా 

ఏమో ఆవిడ విషుపహ సరాజాయు జిసోనుడలా షావుకారు మీద విరుచుకు 
గమ! టు 
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పడుతూ వచ్చింది. పెద్దమ్మ రౌద౦రూపాన్ని చూసి షాహుకారు తోకముడుచు 

కున్నాడు. 

ఇంత చిన్న గదిలోకి ఇంత పెద్ద మనిషి ఆద్దెకు రావడం చూని వీధిలో 
వాళ్లందరూ వింతగా చర్చించుకున్నారు. నిజానికి వాళ్లు అలా చర్చించు 

కోడంలో ఆళ్ళర్యంలేదు. నజ్జన్ చేరు పిభ్యాతుల్ని ఎరిగిన కొంతమంది 

వ్యక్తులు ఆ వీధిలో వున్నారు. భభూతీ సునార్ చిన్న కొడుకు శంకర్లాల్ 
వెంట ఆపేటలోనే నివనీనున్న ఇద్దరు ముగ్గురు యువకులు సజ్జన్ను కలుసుకోవ 

డానికి వచ్చారు. ఆ పేటలోని వారి జీవితాన్ని తనచ్చితాలకు యికివృత్తాలుగా 

తీసుకొనే ఉద్దేశంతో సజ్జన్ వచ్చాడని వాళ్లంతా [ప్రచారం చేళారు. అయితే 

జనంలో ఆ అభిపాంయం అర్రేకాలం నిలవలేదు. బొమ్మలు గిస్తానని ఆక పెట్టి 
వీధిలోని ఆడవాళ్లను లొంగ దీసుకోవడమే సజ్జన్ , ఆతని మితుల వుద్దేశం, 

అంటూ మసాలా వ్యాపారి (ప్రచారం మొదలెట్టాడు. ఆయనా, మరో ఇద్దరు 

మితులు తమ సంతకాలతో స్థానిక పతికకు గూడా ఆ విషయం (పచుర 

ణార్ధం పంపించారు. వెద్ద మనుష్యుల యిళ్ల మధ్య ఈ ధనవంతులు యేర్చరచు 

కొన్న కోటను ఖాశీచేయక పోతే మేం నిరాహారదీక్ష వూనుతాం అని కూడా ఆ 

సంపాదకునికి రానిన వుతరంలో బెదిరించారు. 

సజ్జక్ నిర్దాంతపోయాడు. తను ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆవీధిలో గదిని 

అద్దెకు తీసుకున్నదీ వివరిన్తూ సజ్ఞన్ ఓ (పకటన చేశాడు, ఆ ౬కారులోవున్న 
వారి స్నేహాభిమానాలను సంపాదించడం ఎలాగా అవి, అవి ఎలా చూరగొనడం 

అని ఆలోచించాడు, తనను వ్యతిరేకించే వారికి దూరంగా తొలిగి తలవంచి 

వె శ్లిపోవడం అనేది సజ్జన్ న్వథభావానికే విమద్ధం. ఆ వీధిలోని వారిని ఎలాగైనా 

తాను జయింబాలని, వారి ఆత్మీయతను పంచుకోవాలని సంకల్పించుక న్నాడు.. 

సాయం;తం అయింది, తన దగ్గరున్న నిగరెటు ఆయిపోయాయి 

బజారు కెళ్లి తెచ్చుకంవాం అ) సజ్జన్ కిందికి దిగి వచ్చాడు, ఎదురుగా రాజ 

ఐబవాద్దరుగారు నిలబడివుండడం గమనింవాడు, ఇలాటి అతి సామాన్యమైన సందు 
లోకి ఇంత వెద్దవ్య క్రి రావడం ఆళ్ళర్యాన్ని కలిగించింది. వెర్యమ్మకు రాజ 



బహద్దరు గారికి వున్న సంబంధం, ఈ సందుకూ, అంక వెద్ద మేడకూ వున్న 

సంబంధం, ఎరిగివుండి కూడా సజ్జన్ కు హఠాత్తుగా రాజావారు ఆక్కడికి రావడం 

ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించింది. 

“తమరా?” అంటూ ఆశ్చర్యాన్ని వ్య కపరిచాడు సజ్జన్ . రాజబవాద్దరు 

గారు షోనజన్ రోడ్డులో సజ్జన్ యింటి పక్కనే వుంటున్నారు, ఆ రెండు 

యిళకూ ఇంకా రాక పోకలున్నాయి, రాజబహద్దరు గారిని సజ్ఞన్ బాబాయి అని 

విలుసాడు. తన తండి బతికివున్న రోజుల్లో రాజబహద్దరుగారు ఆయన్ని 

అన్నగారూ ఆని సంబోధిస్తూ వుండడమే దీనికి కారణం. 

సజ్జన్ ను అక) డ్ చూడగానే రాజబహద్దరుకు చిన్న తనం అయింది. 

చేతబడిచేసే తన భార్యను తన మనుమడికి |పాణభిక్ష పెట్టమని కోరుతూ 

ఆయన అక్కడికొచ్చాడు. మనుమడి పెళ్లికి పదానం జరిగిన సందర్భంలో 
మిఠాయిలు యిచ్చిరమ్మని వెద్దమ్మ దగరికి నౌకర్ను పంవించారు. ఆ మిఠా 

యిల్ని తివ్పికొట్టడ మేకాక మనుమణ్ణి తిట్టిపోనింది ఆవెద్దమ్మ.ఆ మధ్యాహ్నానికే 

మనుమడికి తీ వంగా జ్వరం వచ్చింది. వెద్ద మ్మే ఏదో [ప్రయోగం చేసి వుంటుం 

దని అందరికీ ఆనుమానం కలిగింది. ఎలాగ నాయీ గండం నుండి గట్టి 

క్కించమని ఆవిణ్ణి ఆడగడాసికి వర్చారాయన. గద్గద కంఠంతో ఏమి మాట్లాడ 

లేక ఒక అడుగు ముందుపవేని సజ్జన్ భుకాన్ని తట్టాడు రాజబహద్దర్. 

అపరాధం చేస్తూ పట్టుబడి ఆత్మీయతాలారాన్ని సజ్జన్ వె వేని అతని సా 

భూతిని, జాలినీ యాచిస్తున్నట్లు చూశాడు సజ్జన్ కళ్ళల్లోకి. మీ తెప్పరిల్లుశౌని 
“నువ్వు ఇక్కడ...... 1” ఆంటూ _పశ్నించాడు, 

ద్ర 

“ఆవునండి __ ఆపై గదిలో వుంటున్నాను. ఈ ఏరియా లైఫ్ స్టడీ 

చేసున్నానండి” ఆని సజ్జన్ వారి సందేహ నివృత్తి చేశాడు. 

“ఈ మేడ మా పూర్వికులది. తెలుసు కదా!” 

తెలుసండి, ఇక్క_డకు వచ్చిన తర్వాతే ఆ విషయం తెలిసింది. మీ 

సహాయం ఆర్థించడానికి నేనే తమ దగ్గరకు రావారినుకుంటున్నాను, నా 
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గురించి యేవేవో తప్పుడు అభిప్రాయాలు ఏర్పరచుకున్నట్టున్నారు ఈ వీథి 

లోని వాళ్లు”. 

సహాయం ఆర్థించడానికి రావాలనుకుంటూన్న యాచకుని చూడగానే 

అలన్ సౌలనిపోయిన రాజబహద్దరు గారి అవూంకారం మళ్లీ ఇక లంద, 

3 ధై రకంగా భార్యవున్న గది తలుపుగొ శైం కొట్టాడు. ఇ 

“ఎవరా ముండాకొడుకులు, గొశ్రైన్ని తెగ ఆడిస్తున్నారు” అంటూ 

కసరు కొంటూన్న కోంథంతో వెద్దమ్మ అరిచింది. 

“తలపు తియ్” అని దా్యరకాదాస్ సమాధానం ఇచ్చాడు. ఆయన 

పలుకుల్లో కనిపించే గాంభీర్యం, హుందాతనం ఈ సారి (ప్రయత్న పూర్యకంగా 

తెచ్చుకొన్నటు కనబడింది. 

పెద్దమ్మ గొణుకొంటూ వచ్చి తలుపు తీసింది. తన భర్తను 

గుమ్మంలో చూడగానే నిరుత్తర అయింది. ఒకరికొకరు దూరం ఆముపోయి 

సుమారు 14-]15 సంవత్సరాలైంది. భార్యను అలా దగ్గరగా చూడగానే ఆయన 

మనన్సులో ఎలాటి వుత్సాహమూ కనబడలేదు. ఏదో భయపడుతున్నట్లుగా 

కనువించాడు, మాటలు ఎలా పారంభించాలా ఆని ఆలోచనలోపడి చివరకు ఎటూ 

పాలుపోక పక్కనే నిలబడి వున్న సజ్జన్ను చూవిస్తూ “ఈ అబ్బాయి ఎవరో 

తెలుసా ? మన కన్నోమల్జీ మనుమడు"ఆని అన్నాడు. 

“కావచ్చు. నాకేం లాభం”ొఅని ము కసరిగా ఆని పెద్దమ్మలోపలికి 

వెళ్ళింది. ఆమెను అనుసరిస్తూ ద్వారకాదాను లోపలి కెళ్లాడు. ఆలోచనా 

పాలోచనా లేకుండా సజ్జన్ కూడ వాళ్ళిద్దరి వెనకాలే లోపలికి [పవేశించాడు. 

చెమ్మగా వున్న గడప గడపదాటితే నడవా. దాని ఎదురుగానే 

ముంగిలి. ముంగిలిలో లాంతరు, మరికొన్ని వస్తువులు వున్నాయి, కుడ్చేతివై పు 

నడవాలో కణకణ మండ తోన్న కుంపటిలోంచి నిప్పురవ్వలు ఎగ రుతున్నాయి-* 

లాంతరు వెలుతురుకు దగ్గరగా నడ నూ కిందవున్న పల్లాని న్ని చూని 

ఠక్కున ఆగిపోయా కు ద్వారకాదాను = పాము ఎదురుబడితే చప ఇన నిలబడి 
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పోయినట్లు. పళ్లెంలో ఏదో విండి బొమ్మ వుంది, ఆ పళ్లాన్ని అక్క-జ్జుంచీ 

తీసేని ఎదురుగా వున్న నడవలో సంభం దగ్గర పెట్టి లాంతర్ని ముంగిల్లోంచి 

నడవలోకి తెచ్చింది పెద్దమ్మ. మంచం వేని కంపుకొడూన్న ఓ పరుపు 
పరచింది. అయిష్టంగా ముడుచుకుని కూర్చున్న ద్వారకాదాసు, ఆయన్ని 
ఆనుకు టూ కాళ్లదగ్గర సజ్జన్ కు'ర్చున్నాడు. మంచానికి కొంచెం దూరంలో 

పెద్దమ్మ నేలమీద చతికిలబడుతూ, “ఎంమకొచ్చినట్టు” ఆని _పశ్నించింది. 
ఎ (=) 

“వూరికే. నిన్ను కలుసుకోవాలని వచ్చాను. ఇక్కడ జానకీకరణ్,.. 

... "" అంటూ మధ్యలోనే ఆవి. బలవంతంగా నవ్వుతెచ్చుకుని, ద్వారకాదాసు 

సంజాయషీ ఇచ్చినట్లుగా అన్నాడు. 

సజ్జన్ మనసు ప శ్రైంలోవున్న విండి బొమ్మమిద లగ్న.మెవుంది., 

వెద్దమ్మ కూడా ఆరిసే నన్నమాట ? ఆళ్చర్యంతో సజన్ వళింలోంచి ఆ 
౧ లట నో డు రా 

అదము కళు చింతనిప్పుల్లా మెరిశాయి. ద్వారకావాసు సంభాషణ 
0 త రా ౧ 

ఆంతటితో ౨, పోయింది, వెద్దమ్మ ఒక్కొ క్క. మురికికూత కూసోందే సజ్జన్ 
అటువంటి ఘట్టాన్ని ఇంతకు ముందెన్నడూ చూడలేదేమో, చలించిపోయాడు, 

ఏదో నచ్చచెప్పాలనే ఉద్దేశంతో ద్వారకాదాసు నోరుతెిచాశు. ఏదేదో చెప్పాడు. 

లాభంలేక చివరకు నోరుమూసుకున్నాడు. 

అగ్గిమీవ గుగ్గిలంలా భగ్గుమంటోక్న చెద్దమ్యస, ఆమె మడమలు 

ఒతే భర్తనూ చూని ఏంచేయడానికి పాలుపోక ఆక్క-డనుంచి జారుకున్నాడు 

సజన్. 
ద 

తన కుటుంబానికీ, తన మనుమడికీ ప్రాణభిక్ష యాచించడానికి వచ్చిన 
ద్వారకాదాసు అక్క డే వుండిపోయాడు. “గవర్సరూ, మంతులూ, డాకరూ, 

occ అలా 

క్రీమంతులు మొదలయినవారి ఆదరాధిమానాన్ని నిత్యం పౌొందుతూండే ఓ వ్యక్తీ! 

ఇప్పుడు నీ భార్యనే [పాథయపడుతున్నావా. అలాగే ఇంకా |బతిమలాడు |” 

ఆన్నట్టుగా, తనవైపు చూస్తూ వెక్కిరిస్తున్నట్లుగా, కనపడింది ఆ విండీ 

బొమ్మ ద్వారకాదాసుకు. 
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సజ్జన్ బజారుకెళ్ళీ నీగరెట్టు తీసుకుని తన గదిలో అడుగుపెట్టగానే 
ఆక్కడ కర్నల్ సాహెబ్, మహిపాల్ ఇద్దరూ కూర్చుని వున్నారు. 

కర్నల్ సాహెబ్ అసలుపేరు (క్రీ నగీన్చంద్, ఇది ఆయశకు వెట్టిన 
పేరు. _పజలకు ఆయన ఈ పేరుతోనే సుపరిచితుడు, శ్రీ నగిన్చంద్ వురఫ్ 
కర్నల్ సాహెవ్ లక్నోలోని ర నెద్ద మందులషాపు యజమాని. వాళ్ల షాపు 
బాలా పురాతనమెంది. పదిమందికి మేలుజరిగే యే కార్యకలాపాని3ై నా ఆయన 
అడిగిందే తడవుగా చందా ఇచ్చేవారి జావీతాలో వున్నాడు, ఆరేడు సంవత్స 

రాల (క్రితం ఆయనకు మహీపాల్ ద్యారా సజ్జన్తో పరిచయం యేర్చడింది. 

కాలంతోపాటు వాళ్లిద్దరి స్నేహం గాఢమౌతూవచ్చింది. సజ్జన్, కర్నల్, మహీ 
పాల్, వాళ్ల ముగ్గురూ శరీరాలు వేరైనా మనసులూ ఒకటే అన్నట్టు (ప్రవర్త 
సారు, మహీపాల్ రచయిత, మిగతా వాళ్లలాకాక పేదవాడు. కాని ఎప్పుడూ 

బాగా కనపడతాడు. కుండబద్దలు కొట్టినట్టు మాట్లాడే స్వభావం ఆయనది. 
న్నే హానికి ప్రాణాన్ని చ్చే నిజమెన స్నేహితుడు, 

సజ్జన్ గదిలో అడుగు పెట్టగానే “టోర్ మహాకవిగారు కలివలేదా' అని 
కర్నల్ అడిగాడు. 

“ఎవరూ విర హేషా ' ఏమిటి ,,. ఇక్కడకు వచ్చాడా ?” విసుగ్గా 

ముఖం వెట్టి అన్నాడు సజ్జన్. 

“అవును, నేను ఏవో కబుర్లు చెప్పి యిక్కడ నుంచి తరిమేశాను”' 
అన్నాడు కర్నల్, 

మహీపాల్ అందుకున్నాడు _ ''ఈ పీధివాళ్లు నీకు వ్యతిరేకంగా 
పేపర్లో రాసే వచ్చిన నష్టమేం లేదు కానీ మన అను ఇప్పుడు ఆందరికీ 
తెలిని పోయిందనే నా బాధ. బోర్గారిని ఇక్కడనుంచి తరమడానికి తల పాణం 
తోక కొచ్చిందనుకో” | 

నిగ రెట్టు వెలిగించాడు సజ్జన్. జారిపోతున్న కాలువను భుజాలమీదికి 
తీసుకుని కూర్చున్నాడు ఏమీ మాట్లాడకుండా. 
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“పఏమెనా విశేషం వుందా ఈ రోజు" అనీ (పళ్నార్థకంగా చూశాడు 

కర్నల్. 

“ఆలాంటి వేసీ లేదు, ద్యారకాదానుగారిక, డి కొచ్చారు శ. 

“ద్వారకావాసు గారా ? ఆంటే రాజదివహర్దర్ ? .... * 

“అవును. ఇప్పుడు పట్టపురాణీ ఆంతఃపుకంలో వున్నారు మతమా, 

ఆవిడ చాలా చాలా విచిత మైన మనిషనుకో. దీషి బొమ్మలు చేసుంటుంది"'. 

పెద్దమ్మ యింట్లో జరిగిన వృత్తాంతం యావత్తు వాళ్ళిదరికి వివరంగా 
చెఫ్పాడు సజ్జన్. కర్నల్ ముఖంలో ఆందోళన ఆలముకుండి, 

“నువ్వు దాన్ని ఎందుకు ముటుకున్నావ్?! అదంత మంచిపశికాదు” 
ఇ య 

అన్నాడు కర్నల్, 

ఆనాక్రేం తెలుసురా, పెద్దమ్మ ఓంటరిగా ఇంట్రో వుుటూ ఏదో కాల 

శేపం చేసుపంటుదనుకున్నా నిజం మహీపాల్. నాకు భలే సరదాగా అని 

పించిందిలే. కాని* ... అంటూ మధ్యలోనే ఆవి పకపక నవ్వాడు సజ్ఞన్, 

యాష్ టేలో సిగరెట్టు నునిని విదలిస్తూ తిరిగి అన్నాడు  “ఏమెతే కానీ 

గురూ, ఇవ్వాళ ట్రెడిషనల్ ఇండియన్ స్టయిల్లో ముతక తిట్లు ఆవిడ తిడు 

తుంటే చెవులకు భలే యింపుగావుందిలే. కావలసిన తిట్టు తిన్నాననుకో”. 

డాబామీద ఎవరిదో నీడ కనివింబింది. మాట్లాడుతున్న సజ్జన్ దృష్టి 
ఆ నీడమివకి పోయింది. గుమ్మం దగ్గర రాజబహద్దురు సర్ ద్వారాకాదాన్ 
ఆఅగవాల్ నిలబడివున్నాడు,. 

మర్యాదగా సజ్జెన్ లేచి నిలబడ్డాడు. కర్నల్ సాహెలవ్ ముఖులో 

నమత తొంగిచూసింది. మహీపాల్ మా|తం అలాగే తొణక్కు.ండా 

కూర్చున్నాడు, 

రాజబహద్దర్ ఎవేరిస చూడలేదు, చెయ్యి వూవీ సజన్ను వ్లుసూ 

“ఇలారా బాబూ” ఆన్నాడు. 
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సజ్జన్ వెంటనే ద్యారకాదాసు దగ్గరకు వెళ్లాడు. సజ్జన్ భుజం మీద 

చెయ్యేని మెట్రవెపుగా నడుస్తూ “చూడుబాబూ, ఈరోజు జరిగిన సంఘటనను 

గురించి ఎవరితోనూ వ9స్తావించొద్దు” అన్నాడు ముక్తసరిగా. 

*ఆఅలాగేలెండి” 

“అప్పుడప్పుడు ఆమె బుద్ధి కొంచెం వెరితలలు వేనూంటుంది” 

*ఆవునండి. ఆ పిషయం నాకు తలస”. 

“ఏమని చెప్పనూ, ఆంతా నా ప్రారబ్ధం ... సరః నువ్వు ఎవరి 

దగ్గిరా ఈ (పసంగం తేకసుమా. నీ ముఖ్య స్నేహితుల దగ్గరెనా సలం 

నీకు ఇక్కడ యే అసౌకర్యం కలక్కుండా వుండడానికి గాను తోవలో వళూ 

లాలా జానకీశరణ్కు చెప్పి వెళతా నీ గురించి”. 

ఫ్! 

సందు చివరిదాకా తోడుగా సజ్జన్ వెళ్లాడు. రర్పమూ, ఠీవి కనిపస్తుండే 
న్ తా 

ద్వారాకాదాసు ముఖం మీద అలసట, విషాచపు మేఘాల సీడలు వ్యాపించాయి. 

“నిజంగా ఈవ్య క్రి సుఖపడుతు న్నాడా” ఆనుకుశ్నాడు. తిరగి వస్తూ సజ్ఞన్, 

4 
లారెదలాల్ భార్యను చరపడానికి :నఠడొో పెద్దమ్మచేక చేతబడి చేయిం 

చింది. ఆరు సంవత్సరాల [కితం మనియా వివాహ సన్నాహాల సందర్భంలో 

భభూతీ సునార్ యింట్లో దొంగతనం జరిగి బంగారు అభరణాలు పోయాయి. 

బంగారు ఒడాణం, కాశీకాయ పూసలు, చం దహారం, పద్రెడ, మరమ్మతు 

చేయించి మెరుగు పెద్టిద్దామని సునార్ భార్య డబ్బిలోఎవి బయటకు తీని పెట్టింది. 
రాతి రాలే) డబ్బీ మాయమైంది. మర్నాడు పుదయం చూసే యింటి తలు 
పులు బార్లా తెరచివున్నాయి. ఇంట్రో పనిచేసే నౌకరు కనిపించలేదు. ఇదంతా 

నౌకరు చేనినపనే అనుకున్నారు ఇంటిల్రిపాదీను తన వ్యాపారపు చిక్కుల 

కారణంగా భభూతీ పోలిసు రిపోర్టు ఇవ్వలేదు. కడుపులో దిగమింగుకొని 
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కూర్చుంది ఆతని భార్య. బంగారు ఓడ్తాణం వ్యవహారంలో నౌకరుతో సందో 

లాలూచీ పడింది, ఆరోజు ల్లోలాలేద కాల్ యింటికి వాళ్లయింటికీ బాగా రాక 

పోకలు వుండేవి. అమ్మి పెట్టమని అవి ఆతని భార్యకిచ్చింది సందో. ఆవంక 

ఈవంక ఆంటూ ఇన్ని సంవత్సరాలు గడలినా ఒడ్తాణం బొలూకు డబ్బు యింత 

వరకు మ ట్టలేదు నందోకు. బయటపడి పోట్లాడే వ్యవహారం రాఎియె. దొంగకు 

తేలు కుట్టినట్టుగా మనసులోనే మధనపడుతోండి ఇన్నాళ్ళు నందో. నాలుగైదు 

రోజుల [కితం గోమతీ నదిలో స్నా నాలవద్ద లాలేదళాల్ భార్యతో మాటా మాటా 

పెరిగింది. దలాల్ కోడలు అందరిముందు దొంగ అంటూ నందో పాతదొంగ 

తనం బయటపెట్టింది. కాని నందో దొంగతనం చేసిన య. స్వీకరించలేక్ష 

పోయింది ఆమె క్షోడ్రిక (పకారం పెద్దమ్మ ఆమెను చంపాలని వీండిబొౌమ్మలు 

చేస్తుండగా ద్వారకాదాసు సజ్జన్ ఆమె ఇంట్లో (పవేశించారు. 

ద్వారకాదాసు వెళ్ళిపోగానే మళ్ళీ బొమ్మలు చేయడం [పారంభించింది 
పెద్దమ్మ. నందో మెట్టగదిలోకి వెళ్ళి ఇంత సేపటినుండి భార్యా ధర్తల మధ్య 
జరిగినసంభాషణ నక్కి కూచునివిన్నది. ద్వారకాదాసు ఆటు వెళ్ళాడో లేదో మెట్ల 

మీదినుంచిదిగి ఏమీ తెలీనట్టు, ఇప్పుడే వస్తున్నట్టుగా పెద్దమ్మ రగ్గరకు చేరింది. 

ద్వారకాదాసు తనని పొగుడుతుంటే పెద్దమ్మ మైమరచిపోయింది. ఇంతకాలానికి 
తాను భరను జయించగలిగినందుకు ఆమకు ఆనందంగావుంది. _రెటింవు 

ఉత్సాహంతో పెదమ్మ నంద్ ఉప్పుగించిన రార్మాని పూ రిడేయడానికి "మ! 

కూర్చుంది. లాలే, అతని కొడల్ను చంపడానికి [ప్రయోగాన్ని నిద్ధందేనీంది. 

వర్మ దంపతుల మధ్య ఆంతక కలహం రేపడానికీ ముళ్ళపంది ముళ్లు 

తీసింది. తన భర్త ద్వారకాదాను సాయం తం లాలా జాగకీశ రణ్ ౨౫కి 

వెళ్ళాడన్న కో ధంతో వానకీళరణ్ యింట్లో వారంతా రకరకాల వ్యాధులతో 

బారపకడానికి గాను వాళ్ళ గుమ్మంలో (వేలాడదీయ డానికి నవ్వుల్ని మూటగా 

కట్టింది సొయం[తం సజ్జన్ దేనిన దుస్వాహనానికి అతడ్డి గూడ ?క్షీంచాలన్న 

రోషంతో ఆతని బొమ్మ కూడ్ తయారుదేసే:ది. ఇపుడు ఆమె చాలా 

పొషారుగావుంది. 
అగ లో 
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ఏ వసువును ఎక్కడ వుంచాలి, ఎలా ఎవ్పుడు వుంబాలీ అన్నీ వీవరోలు 

నందోకు తెలియ జెప్ప స్నానంచేసి చీర వుళుక్కుని ఆరేసుకుంది. తతంగం 

అంతా పూరము మేను వాల్చేటప్పటికీ కొత్వాల్ గడియారంలో పన్నెండు 

కొట్టారు. 

గంట గంటన్నర వి|శమించిందో లేదో విల్లుల పోట్లాటతో పెద్దమ్మకు 

నిదాభంగమైనః. కటిక రీకటిలోంచి నాలుగుకళ్లు మెగుస్తూ కన్పించాయి. 
భయంవేనీంద. రెండూ ఒకదాని ప ఒకటి హూంకరిన్తుర్నాయి. పౌరుషంతో 

ఆగ్నశిఖల్లాగ ఒకిదాని పై ఒకటి లంఘించాయి. మంతతం తాలు చేసే 

వెద్దమ్మ కళ్లమందు భయం తాండవం చేయ నారంఖించింది. భీతితో నిండిన 

ఆమె కళ్లకు వ్ల్లులు కూడా ఆమె హృదయం ఎగనిపడుతున్నట్ల్టుగా తమ ఆకా 

రాల్ని పెంచుతూ తగ్గించుతూన్నట్లు ఆనివీస్తోంది. పోట్రాడుతున్న విల్లులు ఆమె 

వెపు నోరు తివ్పినప్పుడల్లా వాటి కళ్ల మెరువు మంతించిన సూదుల్లా ఆమె 

గుండెలోకి దూసుకొని పోతున్నాయి. వృర్ధాప్యంలో చల్లబడిన ఆమె శరీరం 
లోని రకం భయంతో గడ్డకట్టుక పోయింది. నరనరాల్లోని ఉన్నం అంతా ఆమె 

గొంతుకలో కూడి ఎక్కిళ్ళు పెట్టసాగింది. ఆ వ్ల్లులు ర0డూ పరస్పరం చీల్చి 

చండాడ మన్న రోషంలో ఒకదానితో ఒకటి కలియబడుతున్నాయి. వెప్దమ్మ 

కళ్ళకు ఏవో భయంకర [కూర మృగాణ స్వెరవివోరం చేన్తున్నట్లు 

కనిపించాయి, అవి రెండూ పెద్దమ్మ మంచం దగ్గర కొచ్చేళాయి. 

ఘుర్ఘుర్ మంటూ అవి హూంకరిస్తోంటే వెద్దమ్మ గొంతు తడి ఆరి 
పోయింది. మాటలు వెకిలి రావటంలేదు. పొడిపొడిగా అస్పష్టమైన శబ్దాలు 
మ్మాతమే బైటపడుతున్నాయి. ఆత్మరక్షణ భావం కల్గినంతనే ఆచేతనమైన 
ఆమె ళరీరంలో ఆకస్మాతుగా కదలిక (పారంథ మెంది. దిండు ఎతి బలంగా 

వాటిపై గిరాటువేసింది. ఏల్లిని చేంవీనపాపం కాశీకి వెళ్ళినా హోదనే విషయాన్ని 

ఆవేశంలో వెద్దమ్మ మరిచిపోయింది. 

పరిసరాలను సెతం మరచి తన్మ యత్యంలో ఒకదానితో ఒకటి యుద్ధం 

చేస్తోన్న ఆ రసవత్తర మట్టంలో వెద్దమ్మ కలుగచేసుకోవడంతో, అవి బెదిరి, 
చెదరి పోయాయి. ముంగిలివైవు పరుగెత్తాయి. పెద్దమ్మలో చురుకుదనం 
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వచ్చింది. మంచానికి రెండోవైపు వుంచిన దుడ్తుక్టరను చివాబన చేతిలోకి 

తీసుకుంది. లోపల్నుంచి వెల్లువలా _పవహిస్తోన్న తిట్ల తాకిడికి ఒడ్డు మాదిరిగా 

వున్న రెండు దవడల షణ వడానికి సంకోచ వ్యాకోచాలు కొనసాగాయి, 

ఆ వల్లుల మధ్య ఆమె కూడ మూడో విల్తి మాదిరిగా రంగంలోకి దుమికింది. 

వెద్దమ్మను చూడగానే ఒకటి పరారై పోయింది. రెండోది ఖంగారులో వంటింట్లోక 
చొరబడి అక్క జ్ఞుంచి మెట్రవైపుకు పరుగెత్రిం2. పెద్దమ్మ కూడ మెట్లవెపుకు 

కదిలి చరచరా మెట్రెక్కేని పైకి వెళ్ళింద, ఎమకలు కొరుకుతున్న ఆ చలి 

రాత్రిలో విట్టగోడలపై పరుగెత్తుతున్నఆ రెండు నీడలు వాటి వెనుక దుడ్డు 

క[రతో కదం తొక్కుతున్న వెద్దమ్య ఆకొరం చూని, నిద్దరోతున్న డాటా 

యావత్తూ ఏదో వీడ కలవచ్చి గబుక్కున లేచినట్లయింది. కంబళి వెచ్చదనంలో 

మైమరచి నిదపోతోన్న వ్యక్తి వొంటిమీద నుండి ఆ చలిలో ఎవరో క్రంఐ? 

లాగేస్తే ఒక్కసారిగా మెళకుకువతో లేచికూర్చున్నట్లు ఆ _పళాంత రాతి వాలా 
తుగా ఆ గొడవకు చిరాకు పడింది. 

విల్లుల్ని తరిముని ఎద్దమ్మ తనలో తాను సణుక్కుంటూ మెట్లగడికీ 
గొ శ్రిం పెట్టింది. పెద్దతనం వచ్చిందేమో పిల్లి ముండల వెంబడి పరుగెత్రగానే 

ఆమెకు ఆయాసం వచ్చింది. వుస్తురువంటూ నడవాలోకీ వచ్చింది. నడ్తవా 

చీకటిలో ఆమె కాలికి ఏదో మెత్తని పదార్థం తగిలినట్టయింది.. ఏదో జిగురు 

పదార్థం అమె కాలికి ఆంటుకున్నట్రనివించింది. ఏ అంటరాని వస్తువో' కాలికి 

తగిలి తన మడి అంతా మంటకలినీ పోయినట్లుగా అనివీంచింది. వికారంతో 

ఒళ్లంతా జలదరించింది. మనసు ఆదోలా ఆయిపోయింది. ఆయినా ఇంత క్రితం 

జరిగిన సంఘటనవ ల్ల నిస్తా)ఆగా ఆయిపోయిన ఆమె శరీరం మళ్ళీ కోపాన్ని 

చెంచుకోలేక పోయింది. నోల్లోంది తెరలు తెరలుగా (పథంజనంలా రావాలనుకొన్న 

మాటలు ఎందుకో ఉస్సుమని నిళ్వానం గాలిలో కలిని, చడిచప్పుడూలేకుండా 

జారిపోయాయి. అలసట ఆమె వాగ్జాటికి ఆనకట్ట క ట్రైసింది. ఏదో తప్పు 

చేళానన కుంది. ఈ నెత్తురు కందుకోసమే కావచ్చు ఇంతసపూ పోట్లాడుకు 

చచ్చాయని అనుమానంతో ఆరిపాదం ఎతి మడమమీద నిలిచి, మంచంమీద 
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కాళ్ళ వర్ద ఉన్న లాంతరు దగ్గరకు వెళ్ళింది. లాంతరు వెలిగించి మళ్ళీ ఆలాగే 

నడుసూ వచ్చింది. కాలికి మెత్తగా తగిలిన చోట దీవం వెల్తురులో చూస్తే 

అప్పుడే ఈనిన విల్రివిల్ప కనివించింది. ఆ వల్ల చచ్చిపడివుంది. తల ఎవరో 

కొరిచేని నట్లుంది. ఎప్పుడూ ఇంట్లో తిరగాడుతున్న పిల్లి ఈ మధ్యనే 

గర్భవతి అయిందన్న విషయం క్షాపకం వచ్చిందామెకు. చావండి ముండల్రారా 

అని ఒక తిట్టు తిట్రేని వూరుకుంది 'వెద్దమ్మ. బిహుళా గండువిల్లి కొరికేనింది 

గాటోలు. ఇంతకు ముందు హోరాహోరీనీ ఆ రెండు విల్లులూ పోట్తాడుకోవ 

డానికి ఇదే కారణం అయివుండొచ్చు. 

వుడిమల మీచ నడచుకుంటూ అలాగే తూము దగ్గరకు వెళ్ళింది. 

శుభంగా కాళ్ళూ చేతులూ కడుక్కుంది. లాంతరు చేతిలోకి తీసుకుని పూజా 

మందిరంలోకి వెళ్ళింది. అటక మీద నుంచి చిరిగిపోయిన ఓ పాత విసనక్యర 

బయటికి లాగి, ఆ చచ్చినదాన్ని దాని మీదకు పుల్లతో నెట్టి, వీధిలో పారెద్దామని 
గుమ్మం వె పుకు వెళ్ళింది. ఆలా వెళ్ళుతుండగానే ఆకస్మాత్తుగా ఆమెకు ఓ 

అలోచన తట్టింది. మెట్ల కిందుగా గోడలో అమర్చివున్న పొయ్యి దగ్గర కెళ్ళింది, 

మం[త తంతాల సరంజామా వుంచిన పెదైలోంచి కొంచెం నిందూరం, 

నువ్యులూ తిసుకుంది. చాతబడికోసం తాను వాడుతుండే విండి డ బ్భాలోంచి 

కొంచెం విండి తీసుకుని దీపాన్ని చేసింది. సింధూరం, నువ్వులు చల్తిన ఆ పిలి 

ఏల్లను పాత పసనకర9మీద వెలిగించిన దీపంతోసహా తార యింటి ముందు 

వుంచి వచ్చింది. “దొంగముండ! ఎప్పుడూ బానపొట్టెసుకుని తిరుగుతుంటుంది. 

ఈ దెబ్బతో ఉన్నది వున్నట్టుగా నెత్తురు కక్కు కుని చసుండిలే” అనుకుంది 

వెద్దమ్మ. 

దీనివల్ల పెద్దమ్మకు రెండు పనులుపూ ర్తిచేసిన తృ ప్రి కలిగింది. ఒకటి, 

చచ్చిన పిల్లి విల్లను బయట పారేయడం, రెండోఎ ఆమె దృష్టిలో దాన్ని 
చక్కు గా వినియోగించుకోవడం-యీ రెండూ జరిగిన ట్టయ్యాయి, 

ఆ తర్వాత నడవా అంతా కడగడం మొదలెట్టింది. మంచేం కింద 

చీపురుతో కడగటోతోంటే ఏదో బరువుగా తగిలినట్టనివించింది, తొంగిచూసే 
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సరికి అప్పుడే వుట్టిన మూడు విల్లి విల్లలు ఒకదాని కొకటి అతుక్కుని ముద్దలా 

పడివున్నాయి. పెద్దమ్మకు చెప్పరాని కోపం వచ్చింది. "ఆందరు నా వుండుమీదే 

కారం చల్లుతారు దీని వీడ విరగడ్రైెపోను. దీని ఏడు తరాలూ వంక నాళనం 

కాను sides తిరిగి ఈ ముండ నా ఇంట్లో పడేసి పోయింది. దీవి ఒంట్లో 

పురుగులు పడ, అసలే చలికి చసోంటే ఎంత పని పెట్టింది శని ముండ 

అని తిట్టుకుంటూ చీపురుతో జలంగా నెట్టింది. వాటిని బయటికి ఎలా 

తీసు కెళ్ళడమా ఆని ఆలోచిస్తుండగా "ఇంట్లో కొయ్యపాత వున్న సంగతి 

గురుకొచింధి. విననక, ర ఎలాగు నషమెండి, ఇదిగూడ పారెయ్యాలి. 

చీరె తడివి ఆరేయక తప్పదు.. “ఖర్మ అనుకుంటూ ఆ మూడింటిని తన ఒళ్లో 
వేసుకుంది. చెమ్మ తలిగిన చేతులు తగలగానే విల్హ్లలకు కంపరం పుట్టుకొచ్చింది. 

చలికి ముడుచుకున్న ఆ మూడు ముడేనిన మూటలాగా ఆమె పొట్టకు కరుచు 

కున్నయ్. ఇంకా క్ళ్లు తెరవని ఆ మూడు జీవాలూ ఆమె పొట్టకు వెచ్చగా 

ఆతుక్కుపోయాయ్. వాటిని తీసుకుని పెద్దమ్మ గుమ్మం వద్దకు వెళ్ళింది 

ఒకప్పుడు ఈ ఒళ్ళోనే ముని ముని నవ్వులు వెదజల్లిన తన మద్దుల కూతురు 

అమాంతంగా జ్ఞ వ్రికి వచ్చింది వెర్తమ్మకు, ఆమె కాళ్లు ముందుకు సాగలేదు. 

మళ్ళీ గుండె గట్టి చేసుకుని మూసివున్న తలుపుల వరకు వచ్చింది మాటిమాటికి 
ఆమె మద్దుం కూతురే గర్పుశొస్తోంది. 

ఆంతే, వెద్దమ్మ మూనిన తలుపుల్ని తెరవనేలేదు. 

X RX xX 

ఇంకా పూ ర్రిగా పొద్దు పొర్రవచేదు. ఆక్క డక్కడ చీకటి తెరలు పల్బ 

పల్చగా వున్నాయి. వూజ సామి తీసుకుని లాల్దలాల్ భార్య గోమతి కెళ్ళి 
స్నానం చేద్దామని బయలుదేరింది తలుపు తీయగానే మసక పొద్దులో గుమ్మానికి 

గండు వైపులా ఏవో వున్నట్టుగా కనపడింది బయటకు వేయబోయిన కాలు) 

చటుక్కున లోపలికి లాక్కౌసి, వెనక్కు వెళ్ళి గుమ్మంలోవున్న దీపం వేసింది 

5 రెంటు బల్బు కోంతిలో రెండు బొమ్మలు స్పష్టంగా కనివించాయి. ఎవరో 
చాతజడి చేయడా. కి ఇ పెళ్లి వుచొచ్చునన్న ఆలోచన రాగానే రెచ్చిపోయి, 

ఎటొది _ 
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_-”ఆయ్య బాబోయ్ ఎవరో గిట్టని ముండాకొడుకులు మమ్మల్ని చంపాలని 
ఇవన్నీ వెట్టార్మరా” అని గుండె బాదుకుంటూ “ఓసే కోడళ్ళూ రాండే'' అని 
గట్టిగావిలిచింది. 

“ఎవరే అక్కడ విలుసూంట”' ఆంటూ వణుకుతూన్న ఓ మసలి కంఠం 

దగ్గు తెరను సంభాళించుకుంటూ పలికింది. 

““ఇక్క_ డకురా. కొంప మునిగింది" అంటూ వెడ బొబ్బలు వెడ తూలాలే 

భార్య నాలుగు మణుగుల నాజూకు దేహంలో వెకి వుబుకుతున్న ఎగ ళ్వాసల్ని 

ఇమడ్చుకోవడానికి ప్రయత్ని స్తూ, - మధ్య మధ్యలో మాటల్ని గొంతులోనే 
సగానికి దిగమింగుతూ. తడబడోన్న కంఠంతో దేవుళ్ళను, స్మరించుకుంది.” 

“ఓ సత్యనారాయణ స్వామీ నీ కాళ్ళు మొక్కుతాను. నీ వితం చేసుకొంటా 

నయ్యా. ఆంజనేయస్వామీ। సీ వేరున రేపు శనివారం ఆకుపూట చేయిసా. 

రీ పోలేరమ్మ తల్సీ, మమ్మల్ని ఈ ఆపద నుంది కాపాడమ్మా సీ మేలు 

ఎప్పుడూ మరవను.'' 

ఏమయిందీ ఆంటూ పక్క_ వాటాలో వుంటున్న ముసలామె వచ్చింది 

కీశ్రాకాలం చలికి ఆమె గజ గజ వనీకిపోతోంది. 

“చూడవా? ఆలా చూడు. ఎవరో గొ డాలు ముండ మన గుమ్మం కాడ 

ఆవేవో బొమ్మలు వెట్టిందే. ఎవరు వెట్తారో వాళ్ళకే తగలాలి. ఇదంతా 

ఆ నందో ముండ వనేనే,ఆదే ఆ పెద్దమ్మతో ఇదంతా [ప్రయోగం చేయించిందే'' 

లాలే భార్య రొప్పుతూ ఆయాసపకుతూ కడ పురోనిదంతా బయట వెల్దెనింది. 

“ఆ రాక్షసి ముండ యింటిమీవవిడుగు పడిబావ:దొని బకుకంతా ఇలాటి 

పాడుపనులోనే తెల్లా రేట్టుంది” అని తలుపుకు కరుచుకుని, చెంగు ముక్కుకు 

అడ్డంగా పెట్టుకుంటూ ముసలామె కోపాన్ని వెళ్ల్ళగర్క్-ంది. 

“ఆవ్వా కాస్త దాన్ని తీనేని ఏదైనా వీధిలో వేనిరావే. గోమతి కెళ్ల 

డానికి నా కాలస్యం అవుతోంది”, 
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ఆసలే ముసలితనం దానికితోడు ఎముకలు కొరుక్కు తినే చలిలో వణు 

కుతున్న అవ్వకు ఆవిడన్న మాటతో భయం ముంచుకొచ్చిండ్. ఆమె వైపు 

చూస్తూ మెర్తిగా అంది- “పాకీవాడొస్తాడుగా, ఈలోగా ఏదైనా ఆవో దూదో 

వచ్చి అవికాస్తా తినిపోతే గొడవేలేదు”. అవ్వ ఇక అక్కడ వుంటే తన మీద 

మరే బాధ్యత వచ్చి పడుతుందోనని మెల్లగా తలుపు వెనక్కి నక్కింది. 

అవ్వ మాటలు వింటోంటబే లాలే భార్యకి ఆరికౌలు మంట నెత్తి కొచ్చింది 

“కాటికి కాళ్ళు చాపుక్తూర్చుంది. ఇవ్వాళచ సరేపటీకి రెండు, [పాణం అంటే ఎంత 

తీపి దీనికి” ఆని మండిపడింది. 

లాలే భార్య విసురు విని కూడా ఆవ్వ చలించలేదు. చివరకి మసలామెను 

ఉద్దేశేస్తూ [పాధేయపడుతున్న స్వరంతో మళ్ళీ అంది. “ముసలివాళ్లకు చాత 

బడులు యేమీ పనిచేయవు... నువ్వే ఎతిపారేయ్, నాకు స్నానానికి ఆలశ్యమె 

పోతోంది”. 

మేడమీదకు సంతో వచ్చి నిలబడింద్. "అమ్మా, నేను రానా ఆ" 

అడీగింది, 

"నువ్వొచ్చి యేం యెలగబెడ్తావ్, నందో ముండ ఇదంతా చేసిందే. 

రాతికి రా|తే దీని ఆయ్య చ్చిపోను, దీని కుటుంబం సర్యనాశళనమెఫోను, 

అయ్యో రామచందాగ. నాకు ఆరిస్యమె రోతూందే. చుటు పక్క లవాళ్లు ఆఅప"”లో 
ఇ... | అ ణా య 

ఆదుకంటారంటారు అక్కరకు పన్ కొస్తారని ఇళ్ళు ఆర్దెలకు ముస్తాల 

ఆక్కరకురా3 ఆద్దోశ్లదుకంఓట? అవ్వా దివ్వాళ మా యిల్లు ఖాశీచెయ్" అనితన 

అసమర్థతా అఆక్కసూ అంతా ఆ ముసలి అవ్వమీద కక్కేసింది శ్రీమతి లాలే 

ఆమె కేకలకు వున్ని రగ్గుల వెచ్చదనంలో నిదపోతోన్న ఇరుగూ 

పొరుగూ [తుళ్లిపడ్డారు రెండో అంతస్తులోంచి ఆమె భరా, కూతురూ, మూడో 

ఆంతస్తులోంచి కొడుకూ కళ్ళునులుము కుంటూ ఏమైంది ఏమైంది అని అన్నారే 

కాని ఒక్కరూ మేడ దిగిరాలేదు. లాలే భార్య ధుమధుమ లాడుతూ మళ్ళీ 

గుమ్మం దగరకొచ్చింది. 
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సందులోకి ఎండపొడ వద్చింది. ముడుచుకుని నిర్దరోతూన్న సందంతా 
పొద్దుతిరుగుడి పువ్వులా వికనించ సాగింది. ఒకొక్క యింటి తలుపులూ 

తెరుచు కుంటున్నయ్. ఇరుగు పొరగు ఆమ్మలక్యలు ఒకరి తర్వాత ఒకరు 

లాలే భార్యను విషయం ఏమిటో అడిగి తెలుసుకుని ాపనార్థలతో, తిట్టతో 

తిరిగి ఎవరి ఇళ్లకు వాళ్లు వెళ్లిపోతున్నారు. ఆంతలోకీ లాలే, సంతో, కంలూ 

అంతా మేడ దిగొచ్చారు. గుమ్మం దగ్గిరకొంత మంచి మగవాళ్ళు చేరారు. వాళ్ళు 

కూడా ఈ విషయాన్నే తర్కించు కుంటున్నారు. కాలం ఎలామారి పోయింది 

అసి వేదాంతం కబుర్రలో మునిగి పోతున్నారు. రామలోచన్ వంటవాడు “చాయ్ 

గరమ్- లిస్కుట్ నరమ్” (వేడి తేనీరు-వెన్న బిస్కట్టు) అని అరుస్తూన్నాడు, 
నందులో బైరాగి తంబూర మీటుతూ గురువు మహత్యం గురించి గొంతు చించు 

కొని పాడుతున్నాడు. సందు మొగల్లో రోజూమాదిరిగా విల్లలు పెద్దమ్మా 

పెద్దమ్మా... భూతాల వెద్దమ్మా అంటూ గోల చేస్తున్నారు. ఎండెక్కు తోంది. 

కాని పాకీవాడు వచ్చే లక్షణాలు ఇంతవరకు కనపడడంలేదు. శంభూ ఎదురింటి 

భోలాతోనూ, ఎదురింటిఖభోలా పక్కింటి శ్రీ వచన్తోనూ, పాకీరాడు వచ్చీ 
రావడంతో వాణ్ణివాళ్ల యింటికి పంవించాల్సిండ్గా అంచెలంచెలుగా వర్తమానాలు 

చేరేశారు. ఆ వీదిన నడిచే వాళ్లందరూ ఈస-గతే చర్చించు కుంటున్నారు, లాలే 

దలాల్ గుమ్మంలో ఎవరో బొమ్మణు వుంచారని, ఆంత చిన్న సందులో కూడ 

నలుగురైదుగురు చేరి ఓ పెద్ద గుంపు గుమిగూడినట్లుగా, కనబడుతూ గుమ్మాన్ని 
ఏచో రెండు శవాలు కాపలా కాస్తున్నట్లుగా, చూస్తున్నారు. చర్చలు సాగుతూనే 

వున్నాయి. అంతలో ఆందరు నిరిక్షిస్తూన్న పాకివాడు వచ్చాడు. 

బొమ్మల్ని తొలగించగానే ఒక బొక్కెన నీళ్ళు లోపల్నుంచి తెచ్చి 
గుమ్మం బీద కుమ్మ రించింది శ్రీ మతి లాలే, ఇక ఫిరంగిలోంచి వదలిన గుండులా 

బయటికి వచ్చింది. 

నందో యింట్లో ఆమె తండి భభూతీ మట్టి అంటుకున్న చేతుల్ని 

కొళాయి [కిందవెటి కడుగుతున్నాడు మనియా పెద్దకొడుకు పెన కట 
కటాలున్నచోట జిలేబీ తినివించవే అని వాడి నాయనమ్మ కొంగు పట్టకొని 
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వదలనవి మారాం చేసున్నాడు జ్వరంతగ్గనియ్ నాయనా నీకు వెడతానురా, 

చెవ్పినమాట విని నవ్వు మంచంమీద మెదలకుండా పడుకుంటే కాని జ్వరం 

తగ్గదురా: అని నచ్చచెబుతోంది మనుమడికి. గదిలో వెద్దకోడలు పక్కమీద 
పడుకొని, చిన్నవిల్లను ఆడిసోంది. కాలువని తలవరకు తొలగించి ఎడమచేత్తో 

సిగరెట్టు దమ్ము తాగుతూ విల్లవానిని నవ్విసున్నాడుమనియా. ఆపాప ఆటూ 

యిటూ మెడ తిప్పతూ నవ్వుతోంటే దాని బోసినోరు ముచ్చటకల్లిస్తోంది. దాని 

ఒళ్ళు కదులుతుంటే కాళ్ళమువ్యలూ చేతి బంగారు కింకణాలకు ఆతికిన గజ్జెలు 

ఘల్తుమంటున్నాయి. కూతురిచేష్టలు చూసి తెగ మురిసిపోతోంది పెద్దకోడలు. 

ఇక శంకర గడిలో ఇంకా పొద్దుపాడవలేదు. కప్పుకున్న వుని రగ్గుల వెచ్చ 

దనాన్ని ఎవురూ ఒదులుకోవడానికీ ఇషంలేనట్లుగా వుంది. నందో గోమతి 

నుంచి స్నానంచేసి ఇంటికి తిరిగి వచ్చేవేళ దగ్గిరపడింది. పనివాడ: మర్య 
ఆంతసు తుడవడం ఇంచుమించు పూర్తిచేశాడు. 

ఆలాంటిసమ యంలో లాలే భార్య భభూతి యింట్లో (పవేశించి ఆటం 

బాంబులా వేలి ఆ యింటిశంతా హిరోషి మాలా మార్చేసింది. కొళాయిదగ్గర 

కూర్చున్న ఇంటి యజమానిని చూస్తూ దేతులు తివ్పుతూ వెద్దపులిలా మీద పడి 
నంత పనిచేసి “ఎక్ళ_డికు వెళ్ళింది న్ ముద్దులకూతురు. , .దొంగముండ్ మా 

ఇంటిమీక పయోగంచేని వచ్చింది. మామీద చాతబడెవరైనా చేస్తే చేసినవాళ్ల 
వంకమే నాశనం అవుతుంది. ఆసంగతి తెలుసుకో మేం ఎవరికి ఏం కీడు 

చేశాం అని పెద్దమ్మ ముండ చేత బొమ్మలు చేయించి మా ఇంటిముందు 

చెడుతుంది? రానియ్ నేనే నిలదీసి ఆడుగుతాను. నౌకరుతో చేతులుకలివి 

ఇంట్లోనే దొంగతనం చేయించిన కంలీ ఆది. అదీ చెవ్పేనపకారం బంగా రం 

ఒడ్డా ఇం అమ్మి పెట్టలేదని మాయింటిమీదే (ప్రయోగంచేస్తుందా. ఇరుగోళ్ల 

వోరుగోళ్ల దొంగసొమ్ము మేం ఎందుకుంచుకుంటాం. మా యింట్లో ఆలాటి 

అలవాట్లులేవు కౌంగబేరాలు ఎవరింట్లో చేసే అలవాటుందో వాడి కూతురే 

మగజ్జివదిలేని నూరుమగాళ్ళతో కులుకుతుంది. నంగనాచిమండ, పైకి ఎంతో 

భ కి నడినుంది." 
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ఆటంబాంబు ముందు యజకూనురాలి మెషిన్గన్ ఏం పనిచేస్తుంది, 
చెవిలో చెట్లు మొలిచినట్టుగా భభూతీ పలకకుండా తౌణక్కుండా వేళ్ళు తోము 
కుంటున్నాడు, మనియః:, మనియా భార్య పై అంతస్తునుండి తొంగిచూన్తున్నారు. 

తీరా నండో నదినుంచి వొచ్చి రణరంగలలోకి దూకి గాండీవాన్ని సంధించగానే 

శంకరూ, శంకరు భార్యా గదిలోంచి బయటకొచ్చారు. నందో ఎన్నో (బ్రహ్మా 

స్తాలను ఓదిలింది. మధ్యమధ్య యజమానురాలి మెషిన్ తుపాకికూడ చిక్ 

చిక్ మంటోంది. కాని ఆధునిక శాస్త్రయుగం పాత గాండీవాలను దహ్మో స్త 

లను నిష్ప్రయోజనం చేసినట్టుగా లాలే భార్య వాళ్ల బాణా ౨న్ని టినీ తుంచి 

పారేసింది. నందో వాదించనై తే వాదించిపారేనింది, కాని సత్యం అనే 

ఆయుధం లేకపోవడంచేత ఆమె వాదనలో బలంలేకపోయింది. లాలే భార్యని 

మనియా విశ్వాసఘాతుకి అని నిరూవిస్తూ, కోపంతో, ఊగిపోతున్నట్టు మూడో 
అంతస్తునుండి బరబర దిగివచ్చాడు. పాంటుకేబుల్లో చేతులు పెట్టుకుని తమాషా 
చూద్దామన్నట్లుగా కిందకువచ్చాడు. ఇద్దరుకోడ ళ్లు మాతం పరస్పరం ఆంటి 

వెట్టుకుని పైశేవుండిపోయారు. డిగిరాలేదు. కింద జరిగిన రాద్ధాంతంగురించి 
నిద్ధాంత రీత్యా వ్యాఖ చేస్తున్నారు. 

“అమ్మ య్య, ఈ నంతో అమ్మది ఎంత పెద్దగొంతుకరా క్ు పోట్లా 

డిందంటే ఏడూళ్ళక్తు వినివిస్తుంది" అంది చిన్న కోడలు వెద్ద శోడలికో 

“అదికాదు చెల్టి. మనకే ఎవరైనా కీడుచేయాలనుకున్నారనుకో, 
మనకు కోపంరాదూ? ఈసందో కూడ మహా కుటి లంది. ఎవరన్నా దీనికి 
కుళ్ల. ఆందరికీ ఆపకారంచేయడం తప్ప దీ”కి మరో పనిలేదు. కుత్సితం 
ముండ "అని వెద్దకోడలు అడబడుచుమీద అక్కసు వెళ్ళగక్కి ంది. 

తమ డాబా విట్టగోడదాటి మెల్లిగా భభూతి మేడపైకి వచ్చింది తార. 
చిన్నకోడల్ని, వెగ్దకోడల్ని సౌంజ్ఞచేని విలిలింది ఆసలీ యుద్ధమంతాఎందుకు 
(పారంభమెందో తెలుసుకున్న తర్వాత “మాయింటిముందుకూడా పెట్టిపోయింది. 

పాలవాడనే తలపురీశాప, చూడగానే గుండె గతుక్కుమంది, పాలవాడు 
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కూడ ఏవేవో మాటలుచెవ్పి భయపెద్రేకాడు” అంటూ తార తన పరిస్థితి 
సాకల్యంగా చెప్పింది. 

“ భయపడాల్సిన విషయం వుండోయ్. ఇప్పుడు నీకు ఎనిమిదో నెల 

నడుసోంది. ఇది ...” ఆని అంటూఎడగానే తార మధ్యలో అందుకుందిం 

"మావారు ఇవన్నీ గుడ్డినమ్మకాలు. మనసులో పెట్టుకోకు,” ఆని చెప్పారు. 

అవుకు ఈ అఆరునిక పిపంచంలో ఇవవ్నీ...అని నేను గూడ అనుకున్నా” 

కింద పొట్లాడ హద్దుదాటిపోతోంది. ఇర్దరు కోడభ్దా కిందకు దిగి 
మాతం రాలేడు. కటకటాల దగ్గరకొచ్చి మెడసారించి ఎంతో ఆసక్తిగా చూసు 

న్నారు. ఆయితే తార్ కం. కూర్చుండిపోయి కోడళ్ళ మొహాల్ని కుతు 

హాలంతో గమనిసోంది. 

లాలే భార్య నోటికొచ్చినట్టల్లా వాగుతూ నందో మెడ పట్టుకుంది. నందో 
తనరెండ.చేతుల్ని లాలేగడ్డంవై అదిమిపట్టి, వెనక్కు తోయడానికిశాయళ క్తులా 

చెముగులాడులోంది. లాటే భార పట్టుపడలని కారణంగా నందో కీచుకీచు 

మంటోండ. భభూరీ, నండో ల్ల్రి, మసియా. శంకర్ ఆందరిగొంకులు కలిసీ 

ము వెద రభసడేస్తున్నాయి. మియా సాహనించి మందుకొచ్చాడు. ఆతి 

కవంమీన తన సోదరి? విడిపించాడు లాలేభార్య ఆ పయత్నంలో మనియాపై 

చుకపడిండి. చిర త్తుకొచ్చింద మనియాకు, కొట్టడానికీ దేయి ఎతాశు, 

నకనుండివది,, వనియా మణికట్టును పట్టుకొని, వెనక్కు 

భార్యవైపు తిరిగి దేతులు జోడిస్తూ అహ్మా, పొరపాటయి లోనేకాడ 

బోయిండ్. a ; టవ్విక్క జ్ఞ నుంచి ముందు వెళ్ళు. ఒరే 

మనియా డీసి క; బుంఓ తీసుకెళ్ళు. దెయ్యంనోరు మూయమంటేముయ్యడే... 

గొంతుచించకు స బే అరవడం” అన్నాడు. 

లాలే భా“ చివళకు ఆక్క డనుంది కదిలివెళ్ళిపోయిండి. 
ఓ 

కించ అరిగిన దృరాంతం వలించడాసికీ పెళకోడలూ చిన్న కోడలూ 
ఆల్ a ప 
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ఆ మాటలూ మాటా మాట్లాడినత ర్వాత చిన్నకోడలు నందో (పసంగం 

ఎత్తింది. “గొంతు గల్టిగావిసికివుంటే బావుండును, నందో వీడ విరగడయ్యేది. 

ఛస్తే ఎంతహాయిగావుండేదో. పేరుకుచెల్లెలు. ఆదందే మావారికి పరమ 

అసవ్యాం. వావగారిక్కూడా నందో అందే ఇప్పుడు గిట్రడంలేదు. 

ఆ ఒడ్డాణం యేదోదొంగతనం జరిగిందని ఆంటూవుంది. ఆకథేమిటి” 

అని తార ఆడిగింది. 

“మా వివాహానికి పూర్వం వీళ్ళింట్లో దొంగతనం జరిగింది. ఇంట్లో పని 
వాడు దొంగిలించుకుని పోయాడని ఆ త్రగారంది- 'ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత 

అసలు రహస్యం బయటపడింది. ఆ దొంగతనంలో నందోకు కూడ పాలుం 

దన్నమాట”' అని వెద్దకోడలు పాత ప్పరాణం ముక్త సరిగా ముగించింది. 

'ఆందే ఆ నౌకరుతో ఈమెకు ....?' 

తారచూణాయగా వదలిన బాణాన్ని చేతిలో తీసుకుంటూ చిన్న కోడలు 

చెప్పంది. “వుండొచ్చు. మొగుణ్ని ఒదిలేసి ఇంట్లోనే దొంగతనం చేయించ 

గలిగిన ఆడిది ఏమైనా చేయగలదు” 

“ఇంతవరకు నేనామెను అర్జంచేసుకో లేకపోయాను. మగాళ్ళంది ఈమె 

ద్వేషిసుటుంది. నాకు బాగా అనుభవం. మాస్కూల్లో ఓ పంతులమ్మవుండేది. 

అది గూడా అచ్చంగా నందోలావుండేది తలవూపుతూ పెద్దకోడలు తన 

అనుభవాన్ని చెప్పింది. 

రెండో అంతసులో మళ్ళీ గలభా పారంభమంది. ఆరుసంవత్సరాల 

క్ర)తం దొంగతనం తమయింట్లో అరిగి ఎన్నోనగలు పోయి నష్టపడిన విషయం 

నందో తల్రిగుందెవె కుంపటి మళ్ళీ రాజేసింది. మమకారంకూడా ఆ వేడిని 
చల్తార్చలేక పోయింది. డబ్బు పోయిందనేది ఒక పక్కా, అందరిలో నందోచేనిన 

పనివల్ల జరిగిన ఆవమానం మరోపక్కా. ఈ రెండూ మనియాకోపాన్ని రెబ్టింపు 

బేశాయి. శ:కరకూడ నందోను వెనకేసుకురావడంలేదు. కుటుంపంలోని 

'పతివ్య క్రితో నందో ఒంటరిగానే పోట్టాడుతోంది. 
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అంతలో డాబామీద మిస్టర్ వర్మ కనివిందాడు. ముసుగును ముఖం 

మీదకు లాక్కొని పెద్దకోడలు పక్కకు తప్పుకుంది. డాబామీద నుండి కన 
పడుతోన్న సజ్జన్ రూమ్లి వెపు వేలు వెల్లి చూవుతూ, చిన్నకోడలు “అక్కా 

అక్కా. అటుచూడు. వాళ్ళింటిముందు కూడ బొమ్మ వెట్టారు” అంటోంది. 

అది దూసి పెద్దకోడలు ఆశ్చర్యపోయింది. గడ్డంమీద చెయ్యి ఆర్చె 

*వోరిరంగా! ఇది అందరినీ మింగేటట్టుగా వుందే” అంటూ ఎక్కడలేని 

ఆళ్చర్యాన్నీ (పకటించింది. 

ర్ 
కొమ్మలనిండా చిక్కుకుపోయిన గాలిపటాలతో, . సాలెగూళ్ళతో, 

పక్షుల కిలకిలారావాలతో ఆకుల సందుల్లోంచి, కొమ్మల మధ్యనుంచీ గుత్తులు 

గుత్తులుగా కనివించే గింజలతో ఎడతెరివిలేకుండ ఎకి, దిగే ఉడుతలతో నిలకడ 

లేని జీవితనదిలా చైతన్యం పరవక్ళుతొక్కుతోన్న ఈ రావిచెట్టు ఎన్నోతరాల 
నుండి ఆ వీధికి నేస్తంగా వుంటోంది. ఈ బజారులో కనిపించే ఎంతోమంది 

వయసులో వున్నవారూ, ముసలాళ్ళూ ఎప్పడో' ఒక ప్పుడు ఈ గంగే భూరియా 

రా విచెట్టుకింద బాల్యంలో కనీసం కొన్ని కణాలె నా .గడివినవారే. చెట్టు 

మాత్రం గంగే భూరియాకు జ్ఞాపక చిహ్నంగా brass కాన దాని పక్కనే 

వున్న గోడమాతం యిన్ఫూరెన్సు యేజం దైన బాబూఛవాలాల్ సొంతమై. 

ఎప్పుడో వాక్కుభుక్తమైపోయింది. మునినిపల్ రిజిస్టర్మ్పకారం ఆయన ఇంటి 
నెంవిరు. 420 ఆయన కీ రికి తగ్గట్రూ ఇంటినెంబరు గూడ దొరికింది. చెట్టుకు 

మూడువైపులూ రాజవారి పూర్వీక లొకాయన పక్కా అరుగు కట్టించి రాతి 

మండపంలో వీరాంజనేయస్వామి వారి నిగహాన్ని పితిష్టచేయించారు. గంగ 
సింధూరం పులుముకున్న హనుమాన్ దేహాన్ని వెండి రేక లో ఐంగారు రేకులో 

ఆయన భ క్తగజణం అలంకరించింది, సందుమొగలో ఆడుగు పెట్టగానే (పతివ్యక్తి 

దృష్టి ముందు ఈ గంగనింధూరం మూర్తిమీదే లగ్నమౌతుంది. కర౦తో 
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తడుముకుంటూ ఆ బవారువెంట తిరిగే గుడ్డోళ్ళకు సరై నమార్గాన్ని చెబుతుంది 
ఆ అరుగు, 

మండపానికి కుడివైపు లోపలికి ఓసందు పోతుంది. దాని మొగలోనే 

ఈ ఆరుగుంది. ఆది ఆ బనారువాళ్ళకు [గామకచేరీలా వుంటుంది. దానికి 

ముందో ఓ చిన్న ఎత్తైన దిబ్బపుంది. అందుచేత అక్కడ ఎండభయం 

వుండదు. రెండు మూడు హుక్కా గొట్టాలు, వేపపులలు, ఒకటో రెండో వారా 

పగ్రికలు, కూరగాయలు పండ్రగంపలు, 'కల్ఫీ, జిలేబి, *సువోల్, అందర సే, 
“గజక్, లౌజుబీడీలు, నువ్వులుండలు, వేరుశనక్కా యలు వేయించి అమ్మే బండ్లు 

ఇవన్నీ ఆ ఆరుగువై వాటివాటి ైమ్టేబల్ (ప్రకారం |పత్యక్షమౌతూ మాయ 
మౌతుంటాయి. 

మండపానికి ఎడం వెపు ఎదురుగావున్న సందులోకి (పవేశించగానే తేనె 

పట్టు కనపడుతుంది. దానికి దరిదాపునే గోళాలగేటు వుంది. ఈవైపు అరుగు 

సాధారణంగా ఖాళీగా పతివుంటుంది. ఒక్క మంగళవారం మృాతమే ఆక్కడ 

హడావుడి. మంగళవారంనాడు బసంతూ తోటమాలి వూరిహారాలూ, *బతాషాలు 

శనగవిండితో చేసినలడ్లూ చిన్న చిన్న పాల కోవాబిళ్ళలు పెట్టుకొని కూర్చుం 

టాడు. కొన్ని సంవత్సరాలనుండి ఒక మునలి నింధీవ్య కి కూడా ఏవేవో 

చిల్లర దినుసుల్లో అంగడి పెట్టుకుని కూర్చుంటున్నాడు. రావిచెట్టు కింద మండ 

పంలో గదాధారి ఆయిన ఓకటిన్నర ఆడుగుల ఎత్తు ఆంజనేయస్వామి చూపే 

మహిమలు ఆవీధిలో వారందరికి బాగా తెలిసినవే. 

ఉదయం తొమ్మిదిన్నరై ౧ది. ఆంజనేయస్వామి మండపానికి కొంచెం 

పక్కగా జరిగి సూర్యులు తన (ప్రభలను వెదజల్లుతున్నాడు, అరుగుమీద గోనె 

పట్టా పరచివుంది . పట్టామీద ఆసనం జచూయించి హుక్కా గుడగుడనని 

(1) చేళవాళీ ఐస్క్రీమ్, (2) మైడాపిండిలో నెయ్యి కొద్దిగా కలిపి 
తయారుచేయు కారా, (8) ఓరికం మిఠాయి, (4) కారం, మసాలా కలివి 

తయారుచేసి నిషాతో తినే వస్తువు, ' (5) చక్కర బిళ్ళలూ, చిలకలూ. 

38 



ఈొగుతున్నాడు లాలా ముకుందీమల్. పైజామా, కోటూ వేసుకునివున్నాడు. 
తలను చెంపల్ని మూసున్నట్లు వుంది టోవి. రోల్లు గోల్లు రిమ్ముల లావుపాటి 

కళ్ళద్దాలు ముఖంలో మెరుసోండి. చేతికి నీలం పొదిగిన వెండివుంగరం 

వుంది. భుజాలమీద మఫ్టమవుంది. కాళ్ళకు మేజోళ్ళున్నాయి. చలినుంచి 

శరీరాన్ని కాపాడుకోవడానికి కావలనిన అన్నిహంగులూ వున్నాయి. హుక్కా 
తాగుతూ, మధ్య మధ్య ముకుందీమల్ ఖంగుఖంగుమని దగ్గుతున్నాడు, 

ఆరుగు పక్క గానే కూర్చీ వేసుకుని సెక9 బేరియట్ లో సూపర్నెంటు బాబూ 

గులాబ్ చంద్ కూర్చున్నాడు. ఆతస్కీ దగ్గరగా అరుగుమీదనేే వాబారాం 

స్వరూప్ పేపరు చదువుకుంటూ కూర్చున్నాడు. ఆంజనేయస్వామి మండపానికి 

ఆనుకొని వెన్నపూస భగవాన్ దీన్ కూర్చుని వెన్నపూస తూస్తున్నాడు. లాలా 

ముకుందీమల్ ఇంట్లోంచి వచ్చిన పళ్ళింలో పావునేరుచొప్పున ఏడు గిన్నెలు 

పెట్టాడు. ఎనిమిదో గిన్నె ఇంకా (తానులోశేపుంది. 

లాలాముంకుదీ మల్ కళ్ళన్నీ భగవాన్ దాస్ తాసు పైనే వున్నాయ్. 

గిన్నెలోంచి ఒక చమ్బా వెన్న తీసి, కుండలో వేయకోతూంటే “ఏమిటి! 
ఓక తందావెన్నక్కూ-డా కక్కు ర్రిపడ్డావేమిటి! లాభానిక్కూ డా ఆంతండాలి, 

వెయ్ గిన్నెలో" అని ముకుందీమల్ అన్నాడు. 

భగవాన్దీన్ ముకుందీ మాటలకు నవ్వుతూ చంచా వెన్న మళ్ళీగిన్నెలో 

వేస్తూ అన్నాడు---”బాగుంవ మాకు ఓక్క చంచాయగా లాభందొరికేది వెద్ద 

పెద్ద పాముల్నే మింగే మీలాంటేవారికి ... ” ఆంటూ వూ ర్రిచేయకమ౦దే 

కోపంతో ముకుందీమల్ “చాల్లే నీ సంజాయిషీ. గాంధీగారు స్వాతంత్యం 

యిచ్చింది యిందు కేనేమిటి పెకులాలనాళ్ళు ముదలుకొని సన్నాసోళ్ళవకకు 

కదిలిసే చాలు కొండ దాంతాడంత నాలక విపుతాయి. లాభంతీనుకోద్దనలేదు 

కానీ ఆది భాతాదారులకు మరీ కన్టంగా వుండకూడదు” అన్నాడు. 

అంతలో లాలేదలాల్ వల్బని రజాయీ కవ్వుకుని సందులోంచి వచ్చాడు, 

అరుగుమీద కూర్చున్న ముగ్గురు వ్యక్తుల్ని చూని 'జైరాంజీకి' అని నమస్కారం 

చేశాడు, 
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“మీ ఇంటిదగ్గర పొద్దున్నే ఏదో యుద్ధకాండ జరిగినట్టుంది*అని వచ్చీ 
రావడంతోనే గులాబ్చంద్ లాలేదలాల్ ను [పశ్నిందాడు. 

“పెద్దమ్మ ఏదో చిల్లంగి చేసిందట. నిజమేనాొఆని రాంస్వరూప్ 

అడిగాడు. 

“ఏం చెప్పేదిరా, (ప్రతివీధిలో వుండే గొడవలేగా. వెయ్యి పర్యాయాలు 

చెప్పాన” నీచజాతివాళ్ళ నోల్లొ నోరు వెట్టకండే ఆందే వింటారా. నాలుగురాళ్ళు 

సంపాదించినంతమా[తాన ఉచ్చస్థితివాడు ఎలా అవుతాడు. ఏరా ముకుందీమల్, 

నేను చెప్పేది నిజమాకాదా?” అని లాలేదలాల్ అతని ముఖంలోకి చూళాడు. 

సరిగ్గా అప్పుడే ఛేదాలాల్ ఎక్కణ్నుంచో హశాత్తుగా వూడిపడ్తాడు. 

“ఏమోయ్ గులాబ్చంద్, అది విన్నావా”అని అడిగొడు. 

ఆపసంగల అంతటితో ఆగిపోయి వేరేవిషయంవై పు మళ్ళింది. గులాబ్ 

చంద్ కుర్చీమీద చేతిని ఆనించి నిలిఐడే అన్నాడు - “ఇవ్వాళ ఉదయాన 
కంపెనీ బాగ్లేదూ, ఆక్కడ ఎవరో పనివిల్లాడి శవం దొరికిందట....” 

“శవమా”! ముకుందీమల్ ఆనక్రిని కనబరుస్తూ అన్నాడు. అందరూ 
వి రహస్యం బయటపడుందోనని చెవులు నిక్కు పెట్టి వింటున్నారు. (పళ్నా 

రకంగా తనవెపు చూస్తోన్న ఆందరి ముఖాలూ పగ చూని ఛేదిలాల్ ఇలా 

(ప్రారంభించాడు అరె, మీకు యింకా తెలీదన్నమాట. పొద్దున్నే ఎంతమంది 
చేరారని. అప్పుడే పుట్టిన వ పనికందు ళవమయ్యా అది. మాన్దరు జగదంబా 

సహాయ్ అతని ఆన్నకొడుకు వెళ్లాం. విధవరాలు లేదూ_ వాళ్ళిద్దరూ దొరికి 

పోయారు. 

* ఎవరూ, మన జగడంబా సవోయ-:” 

“అవును ఆతనే, భెరోసందులోవుంటాడు, అతనికొడుకు వెరిబాగుల 

వాడిలా పుంటాడు కదా. అతని కూతురు లేదయ్యా! కమ్యూసిమ్షు. వాడే 

ఆన్నకొడుకు వెళ్లాంతో కఠ దేనికైనా హదర్దూపద్దూ వుండాలి"అని ఛేనాలాల్ 
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అరుగుమీద కూలపడ్తాడు. చేదాలాల్కు ఎదురుగావుండాలన్న. వుత్సావాంతో 
గలాబ్చందు తన కుర్చీని ఆతనివైపుకు తిప్పుకున్నాడు. 

“ఒళ్ళువిరున్తూ ఇంకేం మిగిలిందిలే [పపంచంలో. మతంగితం నీతీ 

నియమం అన్ని కొట్లుక పోయాయి" అని లాలాముకుందీమల్ ఒక ఆవలింత 

తీశాడు. 

"ఎన్నైనా చెప్పు. పోలీసోళ్ళు తొందరగా పట్టేసారులే. ఇలా పొద్దున్నే 
&రిగింది ఆలా వెంటనే వాళ్ళు పట్టేసారు” 

= అది కాదయ్యా బాబూ. వాడులేడూ ఆ సాల్మిగాం, వాడు పట్టించా 

డయ్యా" ఆని లా లేదళాల్ మాట్లాడుతుంటే మధ్యలోనే ఛేదాలాల్ తుంచేసాడు,. 

“ఆదా అసలుసంగతీ” అని కనుబొమ్మలు వెకెగ రేస్తూ మెడ వూపాడు 

రాంస్వరూప్. “ఇదంతా ఆ నాయకమ్మ గాడి తెలివితేటలా. ఆ ఘోరించినట్లుంది, 

ఎవరో? నిభారసుగా బతుకుతోంది ఈరోజుల్లో. ఆడవాళ్ళను ఏడివిస్తే ఈవెధవ 

రెప్పులో రెండుసార్లు చిదగొట్టారుగా కాందిశీకులు.” 

= ఆయితే ఆమెకేమైంది ఛేవాలాల్ అదే జగదాంబా సహాయ్ కోడలుకి'' 

అని గులాబ్ చంద్ కుతూహలంతో (పళ్నించాడు, 

“డాక్టర్ని వెంటపెట్టుకుని పోలీసులొచ్చారు. ఛై రోసందు జనంతో కిట 
కీట లాడుతోంది” ఛేదాలాల్ అంతకుమించి చెప్పలేక పోయాడు. 

ఇంతలో విశ్యనాధళాస్సు)లుగారు అక్కడకు తన వెండిపొన్ను కరంను 

ఆడీంచుకుంటూ వచ్చారు. చతుష్కోణాకారంలోవున్న తలపాగా, విశాలమైన 

నుదురు, నుదుటిభాగాన దిద్దిన చందనపుబొట్టూ, వెండి ఫేములో అమర్చిన నీలి 
రంగు కళ్ళజోడూ, చామనఛాయ ముఖంలో ఆక్కడక్కడ ఆమ్మవారి 

మచ్చలూ, వాటిమధ్య బాగా పెచిన తెల్లటిదుబ్బు మీఫాలూ ఒడ్డూపొడుగూ 

గల వొంటిషీద ఉన్నికోటూ, దానిమీద జరీశాలువ, తెల్లటిధోఎతికి తగ్గట్టుగా 
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కాళ్ళకు వంప్షూ, చేతీ వేళ్ళకు ముత్యాలూ వజా౨లతో పొదిగిన వుంగరాలు, === 

గురు గాంభీర్యం ఆతని మొహంలో [పకాశస్తోంది. 

“రండి, మహాత్మా నమస్కారాలు” అంటూ దూరాన్నుంచే లాలా 

ముకుందీమల్ నమస్కరించాడు ళాస్తుంజగారికి. అతణ్ని అనుసరిస్తూ అరుగు 

మీద కూర్చున్న మిగతా వాళ్ళంతా చేతులుజోడించి అభివాదనంచేళారు. 

“శుభమస్తు” ఆందరి నమస్కారాలకు (వత్యుతరమిస్తూ చేయి వూపుతూ 

అన్నాడు విశ్యనాధకాన్రీగారు. 

“చెప్పండి మహాత్మా. రావాసా హైట్ గారి యింట్లో పారాయణం చేని 

వచ్చారా?” 

CT 

“మరిప్పుడు వారి మనుమడి ఆరోగ్యం ఎలావుంది? నిన్న చాలా 

. జబ్బుగా వుందే?” 

“పమాదంలేదు. జ్వరం మాతం వుంది” ఆని అంటూ కార్రిగారూ 

. ఇంటికి వెళ్ళడానికి ఓ అడుగు ముందుకు వేసారోలేదో ముకుందీమల్ మళ్ళీ 

ఆడ్డుకున్నా డు--- “మరి రాజా సాహెబ్ ఏపక్షం? కాం గెసా, జనసంఘా.” 

మొహాన్ని వెనక్కు త్ప్పి గంభీరంగా ఆయన అన్నారు జ 

"ధనవంతుడూ, వేళ _- వీళ్ళిద్దరూ ఎవరితో తమ పనులు నెరవేరుతాయో 

వాళ్ళదాహాన్నే తీరుస్తారోయ్ ముకుందీమల్ ”!। 

శాస్త్రిగారి మాటకు అందరూ గొల్లున నవ్వారు: గులాబ్చంద్ కుర్చీ 

లోంచి లేచాడు. “రండి పంతులుగారూ” అని అన్నాడు, 

నీలికళద్దాల్లొంచి కుర్చీ వెపు దృష్టిమళ్ళించి “లేదులే. ఇంటికి వెళ్ళతాను” 
అని విశ్వనాథళాన్రిగారన్నారు. 

'రండి శాస్తుులుగారూ” ఆని నొక్కి పలికి తశ యింటివైెపు తిరిగి 

బిగరగా ముకుందీమల్ అరిచాడు. “అరే భగోతియా, చేతులుబాగాక డుక్కుని 
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ఓ ఎనిమీది పది తమలపాకులు తీసుకురా. కొంచెం పొగాకుహడా వెంటనే 

పంవించు” అన్నాడు. మళీ కాస్ర్రిగార్ని చూస్తూ “మీరు లక్షరూపాయలు 

విలువబేసే మాటన్నారు. కాని ఓ చిన్న సందేహం. ధనవంతుడే కాదు. (పతి 
వ్యకీ వాడీవాడీ స్వార్ధాన్నే చూసుకుంటాడు “అన్నాడు తిరిగి, 

“స్వార్థం అనేది కేవలం జ్ఞూనులూ, యోగులకే చెల్లుతుంది, మిగతా 

వాళ్ళంతా స్వార్థం చూ వెట్టడం మొదలెట్టితే దానివల్ల ఆనర్గమే సంభవిసుంది”, 

“నమస్కారం బాబూజీ, ఇలా ఒకసారి దయచేయ్యండి''ఆ ంటూ తన 

గదికి వెళోన్న సజ్జన్ ను చాలా ధైర్యంగా పిలిచాడు రాంస్వరూప్. 

ఆరుగుమీద కూర్చున్న వెద్దమనుషులందరితోనూ సజ్జన్కు ముఖ 

పరిచయంవుంది, ఆయితే ఎవరితోనూ వ్య కిగత పరిచయంలేడు. రాంస్యరూప్ 

విలవగానే ఆతనికి కొంచెం సంకోచం కలిగింది. చెళ్లామా వద్దా అన్న ఆలో 

చనలో పడ్డాడు నిజానికీివాళ్ళు అలావిలవడం అతనికి సంతోషంగానేవుంది. 
నమతాపూర్ణ్యకంగా చేతులెత్తి నమస్కరించి అక్కడికివచ్చాడు. అరుగుమీద 
కూర్చున్న అందరిమొ హాలు ఆయనవైపు తిరిగాయి, ' 

“ఇవ్వాళ పేపర్లో మీమీద ఓ వ్యాసం [పచురించారు” అని మళ్ళీ 

రాంస్వరూప్ పలకరించాడు. 

రాంస్వరూప్ మళీ పలకరించగానే కితంరోజు సాయం[తం రాజా 

సాహెబ్ దాని గురించి చర్చించివుండొచ్చు అన్నభావంకలిగింది. కాని తన 

కీ ర్రిపితిష్టలు ఆధారంగా వారంతా తన్ను గౌరవించడంతో ఆతని మనస్సు 

వుప్పాంగింది. నమీతాభావాన్ని పకటిస్తూ “అది...” అంటూ ఏంమాట్లాడాలో 

తెలీక ఆగిపోయాడు. 

లాలే ఆస కి ౧ంవుకున్న కళ్ళతో సజ్జన్ను చూస్తున్నాడు. గులాబ్ చంద్ 

మాతం మర్యాదా మన్నన అన్నట్టుగా వున్నాడు. ఛేదాలాల్ ఓరకళ్ళతో 

చూసున్నాడు. శాస్త్రిగారు తన నీలిరంగు ఆరద్దాల్ని సవరించి, మళ్శీగంభీరంగా 

కూర్చుండిపోయాడు. లాలాముకుందీమల్ ముఖంలో ఏమాతం చలనంలేదు. 
స లి 
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ఇంతలో వెండిపళ్లెంలో తమలపాకులు వచ్చాయి. 

రాంస్వరూప్ పళ్లాన్ని ఒక్కక్షణం చూశాడు. కాన్తిగారిని వుద్దేశిస్తూ 
“వీరు మన భారతదేశంలో ఓ ప్రఖ్యాత చితకారులండి. శ్రీమాన్ సజ్ఞన్వర్మ 

గారు. ఇటీవల కొన్ని రోజుల్నుంచి వీరు మనవీధిలోనే....* 

బాల సేపటినుంచి కుతూహలంగావున్న లాలా- ముకుందీమల్ అర్థం 

చేసుకున్నట్లుగా తలఆడిస్తూ, "అలాగా, నువ్వు కన్నోమల్ మను మడివికదూ! 

నిన్న సాయంం జానకీ శరణ్ "సమక్షంలో రాజాసాహెద్కు నీ గురించి 
చెప్పారు” అని అన్నాడు, 

కన్నోమల్ పేరు వివపడగానే శాన్రిగారి ఏకాగత భంగమైంది. ఆతని 
నీలం కళ్ళద్దాలు సజ్జన్వర్మ మీద నిలిచాయి.  “కన్నోమల్ మా మీతుల్లో 

0 ది ౧ 

ఒకరు”అని తన ఆత్మీయతను వెల్తిడించారు. 

లాలాముకుందీమల్ పాత జ్ఞాపకాల్ని నెమరేసుకుంటూ ఉత్సాహంగా 

తమ స్నేహాన్ని ఏ కరువు వెట్టాడు. 'వారితో మాకు చాలా వ్యవహారం 

నడిచింది. చాల చిన్నవయసులో పోయారు పాపం. ఆతి కుమారుడు కూడా 

ఎక్కువరోజులు జీవించలేదు వెధవసారాయే అతణ్ని ముంచేసింది 

చనిపోయిన తండిగారిని గురించి ఇటువంటి అభి పాయంవిన్న సజ్ఞన్కు 

సంకోచం ఎక్కువై ౦ది. 

“కన్నోమల్ నా సహపారి, నాకంటే వయసులో ఒక సంవత్సరం 

పెద్ద వారి తండడిగారు. ఇక్కడే చౌకులో వుండేవారు. తనకాలంలో చక్ర 

వ రిలావుండేవారు'' ఆంటూ కాన్ర్రీగారు హితసంగతులు మననం చేసుకున్నారు. 

“అరే. ఎదుటివ్య క్రిని మింగేయగల వ్య క్రిత్వం ఆయనిది. మాకు 
తెలిసిన వాళ్ళలో ఆయనే ముందు విదేశాలకు వెళ్ళింది. వచ్చిన తర్వాత 

[పాయశ్చిత్తంగూడ చేసుకొలేదు, పొనజప్లో మేడకట్టించుకున్నారు. పెద్ద 

వెద్ద తెల్లదొరలు వారిదగ్గరకొన్తూ వుండేవారు, వై సోయిగారిదగ్గర వారికి కుర్చీ 
వేసేవారు. ఆయన మంచి పేరు | పతిపలు సంపాదించుకున్నారు”. 
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ఆత్మీయత, అభిమానాలన్నిటినీ ఈ ఇద్దరు ముసలా శే కొపేసున్నారనీ 

తాను విలిచినందుకు తనకేమీ దక్కడంలేదని [గహించాడు బాబురాంస్వరూప్. 
వెంటనే అందుకున్నాడు. “నజ్జన్గారై తే వాళ్ళపూర్వీకుల్ని తలదన్నేంత పేరు 

పభ్యాతులు సంపాదించారు. పేపర్సిల్లో వీరి గురించి 'వ్యాసాలుపడుతూంటాయ్? 

చూడలేదూ. వీరి చితం ఆమధ్య ఇల సీ9దెడ్ ఏీక్రిల్లో చూశాను, 

తన పయోజకత్యాన్ని ఎప్పుడు బెటవెడదామా అని ఎదురుచూస్తూన్న 

లాలేదలాల్ కు అవకాశం దొరికింది, “అయితే నాకు తెలీక అడుగుతాను. మరి 

వారు ఫోటో గారా లేక పోతే చేతో బొమ్మలు గీసేవారా” ఆని (పశ్నిందాడు, 

తన కళ గురించి ఇటువంటి తెలిసీతెలియని వ్యక్తులు _పళ్నలూవేస్తూంటే 

సజ్జన్ అక్కడనుంచి వెళ్ళిపోదామా వద్దా అన్న సందిగ్ధావస్థలో పడ్డాడు, 

లాలాముకుందీమల్ కు మళ్ళీ హుక్కా పీల్చడానికి పొగాకు వచ్చింది. 

హుక్కా ముందుకు జరీవి దాని గొట్టాన్ని ఎలావంచాలో వివరించడం 

మొదలెట్టాడు, 

సంకోచిస్తూ, మంచితనాన్నంతా కంఠంలో నింపుకొన్నట్టుగా, నమ 

తగా, “అవునండి, నేను చేతా గీసానం డి చితాల్ని"” అని మృదువుగా టూకీగా 

కొత పుగాకు వేసినతర్వాత తావాగా ఒక్క పట్టుపడదాంఆని అనుకుంటూ 

పసంగాన్ని ఆపడానికి ఇష్టంలేక డొంకతిరుగుడు నుండి మళ్ళీ రాచమార్గానికి 

వచ్చాడు. ముకుందీమల్ “చేత్తో బొమ్మలు గీయడం ఆయితే మాదగ్గర 

పండిత్ రాంనాధ్ గోసాయి కూడ గీసేవాతు. అదే సోంధీటోపావాలా లేడూ 

అతనే. ఏనుగుడంత-మీద యేమేమి బొమ్మలు గీసాడనుకున్నారు: ఆని తన 

చిత కళా పరిజ్ఞానాన్ని చాటుకున్నాడు. 

ఆతని హుక్కా గుడగుడమంటోంది. లాల్ నోరుకూడ మూతపడింది. 

నజన్కు మాతం ఈ కొదిపరిచయం చాలునన ట్లుగా అక్కడనుండి వెళ్ళాలని 
జ ద 0౧౮6౯) 

వుండి. వాళ్ళమధ్యన వుండికూడా వాళ్లకు తాను పరాయివాడినన్న భావం 
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సజ్జన్కు కలుగుతోంది. ఇంక ఆక్కడ వుండలేకపోయాడు. ళాక్తిగారికి 
నమస్కరిస్తూ “నాకు అనజ్ఞ ఇప్పించండి. మరల తమ దర్శనం చేసు 

కొంటాను” ఆని అంటూ తేచి నుంచున్నాడు. 

“ఆః తప్పకుండా కలవాలి. నాకూ ఆనందదాయకమే, అయుష్మాన్ 

భవ. నీకీరి దశదిశలు వ్యావించుకాక“" అని దీవించారు కాన్చిగారు. 

గాంధీర్యంతో సిండుకున్న ళాన్రిగారి కంఠంటో సజ్జన్ ఆక్మీ యతా 

భావాన్ని స్పృశించాడు. వెళుతూ వెళుతూ వంగి కాన్ర్రీగారి పాదాలకు నమస్క 

రించాడు, కన్నతల్లిని తప్ప ఆయనచేతులు ఈరోజువరకు యే పాదారిను తాకలేదు. 

విళాలంగావున్న సందువైెపుగా సజ్జన్ వెళ్లడాన్ని నీలిరంగు _కళ్ళడ్డా 

ల్లోంచి చూస్తున్నాడు ళాన్ర్రగారు. * ఈ ఆవ్బాయి ఇటు వెపు ఎందుకు వెళ్ళు 

తున్నాడు?” అని అక్కడవున్న వారివెపు చూస్తూ (పశ్నిందారు. 

“ఎమోనండి తెలీదు. ఇతనికి వ్యతిరేకంగా కాందిశీకులు పేపర్లో ఏదో 

వాశారు, దాన్ని ఖండిస్తూ ఇతను సైటు మెంటు ఇచ్చాడు పేటలోవుండే వారి 

జీవనసరళికి సంబంధించిన కొన్ని చితాల్ని గీయడానిక్ వచ్చాననీ, మన 

[పొచిన నాం ,పదాయాల్ని ఆవగాహనచేసు కోవాలని ఆనుకుంటున్నాననీ రాళాడు. 

(సన్తుతం యితను పెద్దమ్యు యింట్లో అదైకు వుంటున్నాడు. “మరైతే యింకా 
పెద్దమ్మ బొమ్మను గీసేడః లేదా” అన్నాడు ఎగతాళిగా లాలే, 

“ఈయన పెద్దమ్మను చిశం వేనిన రోజు నేను బహుమానంగా పతక్రం 

ఇసా' చిరునవు నవ్వుతూ రేధాలాల్ అరుగుమీద నుంచి లేచాడు. 

"“అరరే9) నువ్వు ఎక్కు డీక యా, పోతున్నావ్. సీ గురించి పాపం 

శా స్రిగారిని కూర్చోవె వెట్టాశకదా ఆంతత్వరగా నువ్వెటో జారుకుంటున్నా 

వేమిటి కూర్చో, కూర్చో. ఓటు ఎవరికివ్వాలో చెప్పు మరి” 

చితాాలనుండీ చర్చ ఎలక్షన్రవె పుకు మళ్ళింది. కొంచెం సేపయినజర్వాత 

ఓ పశైెం చేత్తో పట్టుకొని సజ్జన్ ఆరుగువైపునుంచి వెళూకూండడం వారికి 
వూ = టు 

కనిపించింది. అపశెంలో ఓ విండిబొమ్మ కూడా వుంది. లాళే దలాక్ కళ్ళు 
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వశ్రెంమీద పడ్డాయి. ఓహో, ఆయన యింటిదగ్గర కూడా ఈ కానుకీ 

. వుంచొచ్చిందన్నమాట। “ఏం బాబుగారూ, మీ ఇంటిలోకూడా....” 

అందరూ సజ్జన్ వైపు చూకారు. లాలాముకుందీమల్ “ఏమయ్యా, 

యజమానురాలి సాంగత్యదోషం నీకు కూడా తగిలినట్టు ందే. ఎవరికోసం 

బొమ్మను తీసు కెళున్నావ్?*' అన్నాడు నపుతూ. 

“నేను ఇంటికి వెశ్లేటప్పటికి కాకులు కాప్ కావ మంటూ గుమిగూడి 

వున్నాయి. ఏమిటా ఆని చూస్తే యిది. దానిని తీసిపారయ్యమన, కాకులు 
తమ యిళ్లల్లో ఎంగిలిపడేసాయనీ చుట్టుపక)_ లవాళ్లు అన్నారు ఇలాటివంటే 

వాళ్లకు భయంగాబోలు, సరే నేనే పారేసి వస్తానన్నాను" అని నవ్వుతూ సజ్జన్ 

జరిగిందంతా చెప్పాడు 

“పీరు నా సిషల్లా నున్నారు. ఆందుక మీక భయం గియం లేదు. 

మా యింటిముందు (పొద్దున లేసీలేవడం౨తోచి ... 

“ఏ చేదాలాల్ గారూ, ఇదే కదూ మన భారతీయ సంన్కంంతి. దీనేగా 
జ ౬ యం 

మీరు ఇంతగా కాపాడాలంటు రారు” 

ఛేదాలాల్ తన వాదాన్ని సుమేర్థిం చుక 

“మన దూమతంలో రాలు దేవని నేన హొం మతం అనాళారాలు లోమణు నః 

తొలగి:-చం ఆగ) చెప్పడం వేష కాన్“ మయళతకలోతన: మాలనపతావా” 

మనం కాపా-."లసి మాతమే చెప్తున్నా” 

సరిగా చెప్పాడు” మతాధిసివేశ 

అన్నాడు. ఆవెంటనే మళీ ద Ses 

కాపాడాలి. . మేం కాని స్టాల్ని గురించి చెప్పు 

(౧౮ 



మేమేమీ జంకం, ఆర్లు మెంటు ఆల్లావుంచి ముందు ఈ మంతపు పళ్లాన్ని 

ఇక్కడ్నుంచి తీ'సీయండి" 

“విన్నారా ఛేదాలాల్ గారూ,” అని గులాట్చంద్ బిగ్గరగా నవ్వి “అదృష్ట 

వళాతు కాన్టులు గారు కూడ ఇక్కడే వున్నారు. చెప్పండి మహాశయా, ఏ 

కాస్ట్రంలో ఇదంతా రాసివుందో” అన్నాడు తిరిగి. 

కా స్తిగారు సీలం కళ్లద్దాల్ని సవరించుకుంటూ గులావ్చంద్ను ఎగాదిగా 

చూళాడు. తెలతిలని బుంగమీసాలో సంస్కారాన్ని మెలేసూ గులాబ్ చందు 
రె ఠా (ఇత) a 

వ్యంగ్యానికి యమకాన్ని జోడించి “శాస్త్రాల గురించి కాదు లాలే మాట్లాడడం 

అతనేదో కాస్తు౦ల్లూ, ఆలు గురించి మాట్తాడుకున్నాడు”” అని లాలేమీద తాను 
కూడా విసిరారు. 

కా సిగారి మాట విని అందరూ గొల్లున నవ్వారు. గార పట్టిన కట్టుడు 

పళ్లు ఇకిలిస్తూ లాలాముకుందీమల్ కూడ ఇ హీ హై అని నవ్వుతోంటే కింద 

దాకా జారిన అతని దవడలు మరింత వూగిసలాడాయి. “అహా మహాత్మా, 

ఎంత బాగా తుంచారూ లాలే మాటని'' ఆని తానుకూడా లాలేమీద చిన్న 

ఛలో కి విసిరాడు. 

తన మాటల్లోంచి విపరీత ఆర్జాలు తీస్తుంటే లాలేదలాల్ ఏమీ అర్థంకాక 

కళ్లప్పగించి చూస్తూ నిలబడ్డాడి. వాళ్లంతా తన్ను ఎగతాళి చేస్తున్నట్లు 

[గహించి నిగ్గుపడ్డాడు. ఛేదాలాల్ మోకాళ్లు ముడుచుకొని రెండుచేతుల్తో 

వాటిని బంధించి కూర్చున్నాడు. ఎ“తా? ఆతని చెవుల్లో గుడగుడమంటున్నా. 

ముఖం మాతం ఏకావేషం లేకుండా సిర్వికారంగా వుంది. గులావ్చందూ, 

రాంస్వరూప ముఖాలు తమ వాదనకు బలం రావడంతో కలకల్తాడుతున్నాయి' 

లాలేవె పు తిరిగి కాని గారన్నారు_“మేం స్ ఉచ్చారణలో దోషాన్ని వేలెత్తి 

చూపడంలేదు. మరోలా తీసుకోవద్దు. నీ మాటలోనే నాకు కావలనిన ఆర్థం 

దొరికింది. ఈదేశంలో ఎన్ని మతాలున్నాయో, ఎన్ని శాస్తకారులున్నారో, 
: ర్య శ్ర ॥ సం, ప- ఎంతమంది శాస్తుళ్ళు ఆలులూ వున్నారో అన్ని కాఖిలిన్నాయి అన్నీ సంప 
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దాయా-న్నాయి. కాస్తీ గురువనుకో, ఆలు శిష్యురాలనుకో. గురువుకు 

మించినది యలాలు. అన్ని తరాలోనూ కాసుకు ఎంతమంది వుంచే అన్ని 
సా ౧ యో 

భాష్యాలు అన్ని మతాలు బయలుదేరాయి"' అన్నారు శాస్తిగారు . అందరికి 

నవ్వొచ్చింది కాస్తిగారీ వివరణ వింటోంటే. కాని శాస్తిగారిలాంటి పెద్ద 
లో హీ ది 

మనిషి ముందు చిరునవ్వును దాచేసుకున్నారు. కా న్తిగారు తన వుపన్యాసాన్ని 

మళ్ళీ సొడిగించారు.“ఇక అంతరాలు ఆంతసులంటావు, ఆవి హీందూమతం 

దేవుళ్లలో వున్నాయి, క్రై స్త్రవకుతంలో వున్నాయి. వీరు, ఓరూలు, ముల్తాలూ 

అందరూ ఆఫీసులో ఎల్.డి,సి., యు డి,ని. సూపర్నెంటులా తమతమ ఆంత 

స్తులూ అంతరాలు నిర్మించుకున్నారు. ఈ మధ్యనే ఓ పుస్తకంలో చదివాను 

బొంబాయిలో ఓ కై9స్తవ దేవత వుందట. ఆమెకు మౌంట్ మేరీ ఆని విలు 

సారట. ఆ దేవినే హిందువులు మౌతమావళి అని పూజిసారట. యీ సంగతి 

చూడండి, మహమ్మదీయుల పరిపాలనా కాలంలో వారి పభావాసికి లోనై మన 

హిందువులే ఆల్లోపనిషత్తు అన్న వేరుతో ఒక కొత ఉపనిషత్తు కూడా రాశారట. 

మన మం తాలూ [ప్రయోగాలూ మొదలైన వాటిమీద వాళ్ల పభావం పకింది. 

చేతరామీ ఆశే ఓ శాఖ వచ్చింది. అది ఓ కొ తతరహా మతాన్ని స్వస్టించింది. 

చతుర్ముఖుడ న |బహ్మకు డిలోదకాలిచ్చి ఆతని స్థానంలో ఏకమ భుడెన ఆల్హాను 

(తిముఖుడెన గత్తాతేయణి కూర్చుండ పెటింది. అంటే ఓ కౌత్త చతుర్ముఖి 
ఆజా బాకాలు (>) లు! లు =] 

సృష్షిక ర్రను కల్పించిందన్న మాట. పరమేశ్వరుడు విష్ణుకు పర్యాయపదమటి, 

మరి శివుదేమో లయాన్ని ఖువాకప్పగించి బంగ నూరడానికి వెళ్తాడన్న మాట ” 

అరుగంతా నవ్వుల కెరటాలతో పొర్షివోయింది. విరగబడి నవ్వు 

తోన్న సజ్జన్ తన చేతిలో వున్న పళ్లాన్ని పక ఛ్యాన్నంలో ఆరుగు మీద 

పెట్తాడు కార్రగారి మాటలు తన్మయుడై వింటున్నాడు. 
అ 

లాలే దలాల్ దృషి బొమ్మపై పడగానే వెంటనే “బాబుగారు! ఇది బక ప 

(E 0 జనేయనై సెమి సన్నిధి. కృమించండీ” అని అన్నాడు పశ్రైంచైపు చెయ్యు 
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“పొరపాటెంది. మన్నించండి” ఆంటూ వెంటనే సజ్జన్ పళ్లాన్ని చేత్రి 

లోకి తీసు కున్నాడు, బయలు దేరడానికి లేస్తూ “దీన్నెక్క దైనా రహదారిలో 
ఎవరికి అభ్యంతరం వుండనిచోట వుంచి వస్తాను. 

“ అద్గదీ. అలా చేయండి. ఆ ముందు కొళాయి దగ్గర కావలసినంత జాగా 

వుంది అక్కడ పెద్రేయండి. వెచేశాక కొళ్ళూ చేతులూ కడుక్కో ౦డీ”. 

కాకులు పొడిచెయ్యగా మిగిలిన సగం బొమ్మను పళ్లింలో ఎత్తుకుని వీధి 

వెంట తీసుకెళూంటే సజ్జన్కు చిన్నతనంగా కనివించింది. తనకు తానే ఓ 
వింతగా తోసున్నాడు. సందులో ఆటూ ఇటూ నడిచే వాళ్ళూ, కిటికీల వర్త 

తలువుల దగ్గర నిలబడి చూస్తోన్న జనం దృష్టిని + కర్షిస్తూ పోవడానికి అతనికి 

నిగ్గేనింది. “ఇక్కడ కూడ ఓ నౌఖరును పెట్టు కోవాలి" అను కున్నాడు. 
“*పిరిలో వుండేవాళ్ళు అతనితో న్యవవారించే టపుడు ఒక్కోసారి ఆప్యాయం 

గానూ. మరోసారి ముభావంగానూ వున్నట్లు రెండు రూపాల్లోనూ కనపడు 
తున్నారు, మహిపాల్ నిజాన్నే ఎంతబాగా చెప్పాడు. మన దేశమంటే వాడికో 
వింత మ్యూజియం. ఈ జనంతో ఆత్మీయతను (ప్రదర్శిస్తూ తంలో నాలుకలా 

మసలు కోవడం ఆతనికి చేతగాదట. వీళ్ళ చాదస్తాన్ని పారదోలడం ఏ ఒక్క 

రోజులో సాధ్యం అయ్యేది కాదు. చివరకు వాళ్లగో పూర్తిగా ఏకం కావడం 

కూడా మన లక్ష్యం కాదు కదా. మన పనల్తా సంస్కా రాలతో ఘగ్షణపడడం, 

వాబేని తెలును కొని తోని రాజనడం. ఈ సమాజం రూపు రేఖలు మార్చి ఆది 

పోతోన్న దిశను మార్చడం అంతే అనుకున్నాడు. ఆంత లో కాన్తగారు గురు 

కొచ్చారు. “కాస్రీగారి ఆలోచనా పద్దతి ఎంతఉన్నళమెనది తను శాస్త్రిగారి 
కాళ్ళు తాకాడు... తనెందుకు ఆపని చేనినట్టు? అమాంతంగా తనలో ఆభావా 

వేశం ఎలా వచ్చిండ్? పోనీలే. దానికి ఆర్షతా యోగ్యతా అన్నీవున్న వ్య కేలే 

ఆయన. వహీపాల్ మందు ముందు ఇంకా ఎంతో తెలును కొంటాడు. 

మహీపాల్ ఆభిపాయం సరైంది కాదు. నెమ్మది నెమ్మదిగా అతనే తెలసు 

కొంటాడు. 
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పరంపరగా వసోన్న ఆలోచనల ముడుల్ని చిక్కు తీసుకుంటూ సజ్జన్ 

చౌరసా వెపుకు సాగిపోతున్నాడు, 

6 
ఎన్నికల చివ్నాలతో ఆ యాపార్టీల నినాదలతో, గిట్టవివాళ్లమీద బూతు 

పంబాంగాలతో, అవూర్యకు న్తీపదర్శన, జాడీ బీడీలు మాయాలోషన్కు సంబంధి 

చిన రాతలతో, వకాహం మొదలు నినిమాలు నాటక పదర్శనల వరకు రక 
రకాల వాల్ పోస్టర్షతో, వేడికీ వావూకూ నపుంసక త్వాన్ని పోగో ట్రేందుకు 

మందుల [ప్రకటనలతో , మిఠాయి కి ల్రీ నుంచి కాళ్యీదీకి మాం వరకు ఆన్ని రకాల్ని 

గోడల కెక్కించి పజాజీవితాన్ని ఆన్ని కోణాల్నుంచి పరిశీలించే రకరకా౨ 

[పచార చి తాలి చూస్తూ, ఒకొ్క్కాక్కుదాన్నే దాటుకుంటూ, సజ్జన్ కొళాయి 

దగ్గరకు చేరాడు. ఆతని చేతిలో పళ్లెం ఆలానే వుంది. 

బజారుసందులోంచి నలుగురు పోలీసులు చాలావుషారుగా రావడంచూశాడు. 

వాళ్ల వెంట కొంతమంది జనం కూడా చిన్న గుంపుగా వస్తున్నారు. సాధారణంగా 

పోలీసుల్ని చౌరస్తాలల్లోనో, పోలీసు సేషనులోనో మైదానంలో కవాతు చేస్తూనొ' 
వెద్ద వెద్ద ఇళ్లలో వివాహసందర్భాల్లో బ్యాండు వాయినూనో, జటా; వాలాల 

జూదగ్భహాల్లో నో చేతులు చాపుకుని మామూలు వనూలు చేసుకొంటూ కనపడు 

తుండడం కద్దు, అప్పుడు ఎవరికి ఆశ్చర్యంకాన కుతూహలం కానీ వుండదు. 

కాని నడిరోడ్డులో నలుగురై దుగురు జట్లుజట్లుగా వెళుతున్నారంటే ఏదో విశేషం 

వుందని అనుకోవాల్సివన్తుంతి. ఆతను మన పరిపాలనకు చిహ్నం. మానవుని 

న్యాయబద్ధత ఈ చిహ్నన్ని ఏర్పరచుకుంది. ఇలాటి భావనే సజ్జన్ కు కలిగింది. 

పోలీసులు కుడిచేతి వెపు సందులోకి మళ్లారు. లాలేదలాల్, జానకిశరణ్ , వర్మ, 
భభూతీ సునారు మొదలైన వారు వుండేది ఆ సందలోనే, 

చేతిలో పళ్లెం వుందన్న విషయం మరది సజ్జన్ పోలీసుల్నీ ఆ గుంపుకూ 

చూస్తూ వుండిపోయాడు. అదే సమయానికి ఆ సందులోంచి మిన్సర్ వర్మ, రారే 
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శ్యామ్ వసు న్నారు. రాధేళ్యామ్ ఈ సంవత్సరమే బిఏ. పాసయ్యాడు. 

గుమాస్తాగిరి కోసం పల్దిక్ సర్విస్ కమీషన్ పరీక్ష రాసొచ్చాడు. రాధేశ్యామ్తాను 

సోషలిష్టనీ, ఈలా ఉన్నతమైన ఆశయాలు ఆలోచనలూ వున్న వ్య క్రిననీ అను 

కుంటాడు. శంకర్ లాల్ తో కలిని సజ్జన్ను రీ పర్యాయం అతను కలుసు 

కున్నాడు కూడా, ఆతబణ్జి చూడగానే రాధేశ్యాం వెంటనే నమన్కరించాడు. 

వర్మ కూడ సజన్కు వినయపూర్వకంగా చేతులు జోడించాడు. 

వాళ్ల ను చూసీచూడగానే సజ్జన్ కు ఆతని చేతిలో పళ్లెం వున్న విషయం 

జవికొచ్చింది. భుజాలెగరేనూ మనసులోనె సంకోచాన్ని నవ్వు ద్యారా దూరం 

చేయాలని [ప్రయత్ని స్తున్నట్టుగా “ ఈవీథిలో నాకు మొదటిసారి ఈ కథా వసువు 

దొరికింది. ఆది సరేకానీ ఆ సందులోకి జనం పోలీసులూ ఆలా వెళ్తున్నా రేమిటి? 

ఎమిటి విశషం'" అని ఆడిగాడు. 

ముందే జవాబు నిద్ధంచేసుకుని ఆడిగిందే తడువుగా వప్పగించే విద్యా - 

రిలా రాధేశ్యాం వృతాంతాన్ని టూకీగా చెప్పాకు _“మాస్టర్ జగదంబా సహాయ్ 

టీచర్ లేడండీ? వెరేసర్వరేడ్....లుచ్చా....” 
(a) 

చేతిలో పళ్లెం క్షణక్షణానికి గుర్తు రావడం కనివెట్టి “ఒక్క నిమిషం 

శమించండి. ఈ పళ్లన్ని చౌరస్తాలో” వుంచాసాం అంటూ సజ్జన్ అన్నాడు. 

ఆతక్టి వారిస్తూ మిస్టర్ వర్మ అన్నాడు-” అక్కడి కెందుకండి. ఇక్కడే 

ఈ కాలులో పారేసే సరిపోదూ”? 

కొళాయి దగ్గర బట్టలు వుతుకుతోన్న వ్యక్రివెపు చూస్తూ “ఎవరికైనా 

అభ్యంతరం వుండదు కదా” అని (పశ్నించాడు సజ్జన్ 

ఏమీ వుండదండి. నిర్భయంగా అక్కడ పారెయ్యండి.” 

విరిగిపోయిన మేన్ హోల్ లో పల్లాన్ని వినిరేని కొళాయి దగ్గర సజ్జన్ 

కాళూ చేతులూ కడుక్కన్నాడు. చేతలు తుకచుకంటూ “ఆ ఇ ప్ప డర 
శా 

చెప్పండి ఏమిటీ విషయం" అని మళ్ళీ పశ్నించాడు, 
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“అదేనండి, వాడీ అన్నకొడుకు వెళ్లాం లేదూ, యుపవితంతువు పెళ్లయి 

మూడేళ్లయింది. అది ఆయిన ఆరునెంలకే అమె భర్త ఆకస్మాత్తుగా మరణిం 

చాడు. మాన్లర్ జగదంబసహాయ్ దగ్గరే వుంటోంది ఏ దిక్కూ లేక. ఆంతే ఆమె 

నిస్సహాయతను అన్ని విధాలా ఉపయోగించుకున్నాడు, అదేనండి, మన 

సంఘంలో వుండే (టేజిడి, చీ.... "అంటూంటే [కోరంతో రాధేకాం మొహం 

ఎరబారింది, కళ్లలో మాతం నీళ్లు నిలిచాయి. 
లి 

“ఆ తర్వాత?” ఆఅ) (పశ్నించాడు సజ్జన్, 

మాట అందుకుంటూ మిస్టర్ వర్మ చెప్పాడు- “ఆమె రాతి (పస 

వించింది. కొడుకు సట్టాడు. ఎడి గొంతు వినికి ఏ తెల్హాస యూమునో కంపెఏ 

తోట దగ్గరవుండే కాలవలో పారేయించాడు. ఉదయం పోలీనులకు ఈ విషయం 

తెలియగానే ఇటొచ్చారు. 

“మరి పోలీసులకు ఈ సమాచారం ఎలా తెలిసింది?” 

సజ్జన (పళ్న నోట్లోంచి బయటకు వచ్చిరావడంతోనే రాజకీయ వేత్తలా. 

కనుబొమ్మలు చిబ్రిస్తూ, సంఘం మీద విరుచుకుపడ్డాడు, రాధళ్యామ మహాశయా 

ఈ దేళానికి ఎప్పుడు ఏ విపత్తు వచ్చినా దానిక్కారణం విభీషణులేగా. వాడు 

లేడు వెధవ సాల్మిగాంగాడు. వాడు సాధించిన ఘనకార్యం ఇదంతా, జగదంబా 

సహాయ్ కుమార్తె కమ్యూనిస్తుట. పార్టీ వాళ్ళు ఈ మధ్య కొన్ని రోజుల్నుంచి 

ఆక్కడ నాటకం రి హార్సళ్ళు వేసు న్నారు లెండి, పక్కలో బల్లెంలా తయా 

రయ్యారు సాల్మిగాంగాడికి. సజ్జన్ గారూ, చాలా మందికీ విషయం తెలీవను 

కుంటాను. ఈ వార్డులో ముఖ్యమైన వ్యక్హులు ఎవ రైతే వున్నారో వాళ్ళు ఏందే సేదీ 

వాళ్లను ఎవరెవరు కలిసేది, మొదలయిన సమా ారమంతా సాలిగాంకు 

మోసుకు పోయే వాళ్ళున్నారు. నాయనా, ఇవ కాంగెసువారు ఆలి శ పే సలవుచ్చు. 

'గెస్టోవో” స్వామీ. ఈసారి ఎలక్షన్హలోనైనా ఈ పుచ్చును వూడదీయలేక 

పోయామంటే ఇక....” ఆంటూ ఆగిపోయాడు. 

సందులోంచి జనం వస్తున్నారు. కొళాయి దగ్గర ఎవరో ఒకరు వుంటూనే 

వున్నారు. ఇంత సేపట్నుంచి, ఇప్పుడిపుడే దానికి తెఠవి దొరికింది. 
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“ఆమె నిప్పంటించుకుందీ....” ఆని సందులోంచి వసోన్న క్రీ వ్యకి 

వర్మతో అన్నాడు. 

“'ఎవరూ?:” సజ్ఞన్, రాధేశ్యాం, వర్మ ముగ్గురు ఒకే కంఠంతో 

(ప్రశ్నించారు. 

“లఅవిడేనండి. డాక్టరు పరీక్షకోసం ఆమెను విలిచారో లేదో, ఏదో మివ 

మీద వంటింట్లోకి వెళ్ళి వంటిమీద న్పిరిటో, కిరసనాయిలో పోసుకుని గుడ్డ. 
లకు నిప్పంటించుకుంది....తర్వాత జరిగింది విని ఏం చేసారు? ఈ జగదంబా 

సహాయ్ గాజ్జీ వురితీయాలి, వాడి వెళ్లాం, అన్నగారి వెళ్లాం అంటే వదిన--ఈ 

యంగ్ విడో ఆత్తా....” అని ఇంకా చెప్పపోతూంటే 

“ఆవిడకి ఎలావుంది?” ' ఆగ లేక పోతున్నట్లుగా సజ్జన్ అడ్డు తగిలాడు. 

“ఆమె నిమిషాల్లో కాలిపోయింది. ఒళ్లంతా కాలింది. ఇల్లంతావాసన., 

తలుపులు బద్దలుకొట్టి పోలీసులు లోపల ప్రవేశించేసరికి ఆమె స్మారకం తవ్వి 

పడిపోయింది. ఒళ్లంతా కాలి మాంసం ముద్దయింది. గుడ్డలు కాలిపోయినవేమో, 

దేహం ఆంతా నగ్నమైపోయిండి.” 

“మీరు స్వయంగా చూశారా?” అని సందేహంగా (ప్రశ్నించాడు సజ్జన్. 

“అరె నేను కళ్ళారా చూస్తే” చెప్పే వ్యకి, మెల్లకన్ను వకీలు గారి 
సుపుతుడు. ఆత్మ హత్య చేసుకున్న ఆ యువతి గురించి ఆ వ్యక్తి వర్టిస్తోం టే 

అతడేదో రవాస్యంగా అనందాన్ని ఆనుభవిస్తోన్నట్లు సజ్జన్ [గహించాడు. 

సజ్జన్కు బాధ కలిగింది. “మీరు నన్నో పర్యాయం అక్కడికి తీసు కెళ్ళండి” 
అని రాథేళ్యాం వెపు చూస్తూ అడిగాడు. 

"ఆలాగేలెండి” రాథేశ్యాంకు ముందే వర్మ ఊ అన్నాడు. రాథేళ్యాం 

కూడ సరేనని ఒప్పు కున్నాడు. అక్కడ నుంచి వాళ్ళు కదిలారు, 

వెళూతూ వెళూతూ దారిలో, “ఆక్కడ బాలా మంది వుండొచ్చను 

కుంటా. మీరేం చూసారు”? అని (పళ్నించాడు రాథేళ్యాం. 

Ca 



“దూ నేదేంలేదు.. [పజల మనోభావాలు ఎలా వుంటాయో చూడాలనీ 

వుంది. వాళ్లేమి అనుకొంటున్నారో వినాలని వుంది” అన్నాడు సజ్జన్, 

నూర్వ్యుడి ఎండ దూరని మురికి యిరుకు వాడలూ, వాడల్లో రా|తిం 

బవళ్రూ కష్టాలతో తెల్లవార్చుకునే వారి జీవితాలూ మొదలైన ఎన్నో వివ 

యాలవె రాథళ్యాం పలికే నర్మోకులు వింటూ ఆంజనేయ స్వామి గుడి, నైయద్ 

దగ్గా,గోలీలు ఆడుకుంటూ బొంగరాలు తిపు కుంటూ మట్టిలో దేహాల్ని మలినం 

చేసు కుంటోన్న మనభావి భారత పౌరులూ ఆవులూ దూడలూ మీద మీదకు 
రాసుకుని పోతూన్న జనాన్ని తవ్పించు కుంటూ. మూడు నాలుగు యిరుకు 

పాటి సందుల్ని దాటి ఆ మితమండలి చివరికి ఓ భాళీ ,పదేశానికి చేరుకుంది. 

చాలా మంది జనం అక్కడ గుమి గూడి వున్నారు 

ఎదురుగా ఓ పెద్ద పాత ఇల్లు, వాకిలి దగ్గర ఇద్దరు పోలీసులు నిలబడి 

జనాన్ని లోపలికి పోకుండా అపుతున్నారు ఇంటికి ఎడమవైపు మెయిన్ రోడ్డు 

వరకు కాళీస్టలం వుంది. రోడ్డు మీద పోలీసు వాళ్ల వికప్ వ్యాను వుంది. కాళీ 

స్థలంలో కూడా చాలా మంది గుమి గూడి వున్నారు, 

ఆంతలో లోపల్నుంచి ఇన్ స్పెక్టరు వద్చి అక్కడ నిలబడ్డ ఓ పోలీసు 

అధికారి చెవిలో ఏదో చెప్పాడు. వెంటనే ఆతను వ్యాన్ వైపుకు పరుగెతాడు. 

ఇన స్పెక్టరు అక్కడ మూగిన జనాన్ని బెవరిస్తూ అన్నాడు- పొంకి పొండి. 

ఇక్క డేమెన లడ్లు పంచుతున్నారను కున్నారా? “వెళ్లిపోండి.... సజ్జన్ గార్ని 

చూని “ఎమిటండి' మీరు కూడా దయ చేశారా!” అని పరామర్శించాశు. 

సజ్జన్ పోలీసు అధికారితో కరచాలనం చేశాడు. అతని వెంట రాధేశ్యాం, 

వర్మ ఇద్దరూ ఇన స్పెక్షరు గారి వద్దకు వెళ్తారు. 
ది ణి o రా 

"ఏలా వుందండీ ఆవిడక[?” అడిగాడు సజ్జన్ ఆదికారిని. 

"ఫార్మాలిటిే కోసం హాస్పిట్లలో వేసి వసాం. బతకడం కషంో ఆన్నాడు 
Cre వాటి డు 

ఇన స్పక్ట్రరు. 

*ఖాగా కాలి పోయిందా?ి 
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“బాగానే కాలి పోయిందను కోండి. అంతకన్న ఎక్కువగా ఆమె 

మనస్సుకు రగిలింది. ఇంకా యింజక్షన్లూ మందులూ అవీ ఇస్తున్నారు. ఏమైనా 

లాభంలేదు, నింక్ ఆవుతోంది, అంటూ ఆతను మళ్ళీ లోపలికీ వెళ్ళాడు, సజ్జన్ 

శిలా _పతిమలా చూస్తూ నిలబడ్డాడు. “నేను.... ” అని అంటూండగానే "ఓ 

షూర్' తప్పక రండి” అంటూ పోలీను అరికారి సజ్జన్ చేతిని పట్టుకుని లాగాడు. 
గేటు లోపల కాంపౌండు చిన్నదిగా వుంది. దాన్లో మూడు ఇళ్ళున్నాయి. 

మాస్టర్ జగదంబా సహాయ్ పూర్వీకులు బాగా ఓ వెలుగు వెలిగిన వాళ్ళే అయినా 
ఆరిపోతున్న దీపాలమల్రే వాళ్ళ స్థితిగతులు తయారయ్యాయి. పాతకాలపు పల్చని 

పొట్టి ఇటుకలతో కట్టిన గోడలు. ఒక్కొక్కటి విచ్చివూడతుంది. ఎదురింట్లో 

ఇంటి యజమాని వుంటాడు. ఇంట్లోకి (వవేశించగానే ముందు ధనష్పా కారంలో 

వున్న వసారా, దానికి ఎడంచేతి వెపుగా ముఖద్వారం, కుడిచేతివెపు విశాలమైన 

వోలు, 

వసారాలో ముంగిలిలో ఇంట్లో ఎక్కడ చూసిన పోలీసులు నిండి 
పోయారు. మాస్టర్ కూతురు కమ్యూనిస్టైన కారణంగా పోలీనులు ఇల్లంతా సోదా 

చేసిపారేళారు. చెప్పుకోతగ్గ వస్తువేదీ వాళ్ళకు చిక్కలేదు. 
సజ్జన్ వాళ్ళు గడపదాటుతుండగా ఓ పోలీసు వచ్చాడు. ఆతజ్జి చూడగానే 

పోలీసు అధికారి పందలోనే నిలబడిపోయాడు. అతన్ని సమీవంచి కానిస్టేబిల్ 

సెల్యూట్ చేశాడు. మళ్ళీవార్త చెప్పాడు- “కమీషనర్ గారికి వెర్లెన్ మెసేజ్ 

ఇచ్చాంసార్ . మీర్జాగారు చూన్తున్నారని చెప్పామండి. అంబులెన్స్ పంవిసున్నాం 

అని చెప్పారండి”. 

“సరే ఎక్కాబ్జుంచైనా రెండు కుర్చీలు తీసుకొచ్చి ఆ ఎండలో వెయ్” 

అన్నాడు ఇనస్పెక్టర్. 

"యస్సర్' అనుకుంటూ పోలీసులోపలికెళ్లాడ. సజ్జన్ వెపు తిరిగి 

పోలీన్ ఇనస్పెక్టరు “ఇవ్వాళ వుదయం నుంచి టీ కూడా తాగలేదంటే నమ్మండి, 

ఈ వెధవ పోలీసు వుద్యోగం. పొద్దున .లేవగానే పేపరు తిరగేనున్నా-మీ 
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గురించి వచ్చిన ఆర్టికల్ టూకీగా చూస్తున్నా. ఇంతలో సాలి గాం గారు 

వచ్చారు. ఎలక్షన్ గురించి వారు నాతో ఓ విషయం అర్హంటుగా' మాట్లాడాల్సి 

వుంది. అంతలో పనివాడి శవం కాలువలో కనివించిందన్న రిపోర్టు వచ్చింది. 

మాస్టర్ జగదంబా సహాయ్ యింటిని ముట్టడి వేయండని సాలిగాం గారు సలవో 

యిచ్చారు, వాని వుద్దేశ్యం ఏమంటే ఇక్కడేదో కమ్యూనిస్టు సాహిత్యం దొరు 

తుందని. ఇక టీ తాగడానికీ టిఫిన్ చేయడానికి సమయంయేదండి” 

వాళ్ళున్న చోటికి కుర్చీలొౌచ్చాయి. కుర్చీలో కూర్చుంటూ సజ్జన్ జేబు 

లోంచి సిగరెట్ కేసు తీసాడు. గోపురం ఆకారంలో ఏనుగు దంతంతో చేయ 

బడిన సిగరెట్ కేసు అది. ఆతను (ప్రత్యేకంగా ఆర్హరిచ్చి తెప్పించాడు. కేసు 

మధ్యభాగంలో నటరాజమూ ర మనోహరంగా చితించబడివుంది. సిగరెట్ కేసు 

తన చేతిలోకి తీసుకున్నాడు శుక్తాగారు. తెరచి అటూ యిటూ రూనాడు. మళ్ళీ 

సజ్జన్కు ఇచ్చివేస్తూ "అదేమిటి. మైథిలీశరణ్ గుప్తగారన్నాడే ... అదేనండీ 
హైన్కూల్లో చదువుకున్నాం - పాయీ తుమ్హీసె వస్తు క్రెసే తుమ్ హే 
ఆర్పణ్ కరూ.” నీ దగ్గర నుండి పొందిన వసువును సీకే ఎలా మళ్ళీసమర్చిం 

చడం? 

కేసులోంచి ఓ సిగరెట్టూ జేబులోంచి అటూ తీసాడు సజ్జన్, శక్తా 

గారు కూడ కేస్లోంచి ఓ నిగ రెట్టు తీసుకుని పనితనాన్ని మెచ్చుకుంటూ వీ 

ఆర్టిస్టులు ఎక్క. డెక్కజ్జుంచో ఈ వస్తువులు ఎరుకొని వసుంటారు' అభినందిం 

గాడు, 

“ఎవరు దేన్ని వెతుక్కుంటూ వుంటారో వాళ్ళకు అదే క న బడుతూ 
వుంటుంది. కదాో అన్నాడు సజ్జన్. 

ఇంతలో తలుపు దగ్గర నిలబడివున్న షేర్ అలీని విలిచాడు ఇన స్పెక్సరు 

సాక్" అంటూషేర్ ఆలీ వచ్చాడు. 

ోరొంచెం లో పలి కెళ్ళి చూనీరా చచ్చిందో బతికిందోముండ ' '. 
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యస్సార్ అంటూ షేర్ అలీ వెళ్ళిపోయాడు, ఇన స్పెక్టర్ తో నవ్వుతూ 

సజ్జన్ అన్నాడు_“పోలీసు వుద్యోగంలో మానవత, కరుణ ఇవన్నీ వుండవను 
కుంటా”. 

“ఏం చేయమంటారు. రోజూ ఇలాంటి సంఘటనలే చూడాల్సి వసుం 

టుంది. సజ్జన్ గారూ, ఈ పోలీసు వృత్తిలో వృంటోందే ఆసలు మానవత్వం 

అనేది (పపంచంలో లేవన్న నమ్మ కం ఏర్ప్చడుతుంటుంది. పోలీసు వాళ్ళడెరీ 

ఓ సారి తిరగేయండి. మీకే అనుభవం అవుతుంది- నిజం చెప్పాలంటే ఈ దేవా 

లయాలూ మసీడులూ, మతేంగితం, ధర్మం, కర్మం ఈ మంచి విషయాలూ, మీ 

ఈ ఆర్ట్స్ కల్చర్ ఇదంతా ఓ వెద్ద వంచన, దగా, మోసం అనివిస్తుంది. (పపం 

చం ఇంతమంచితనముతో నిండికూడా వేల సంవత్సరాలు కాలగర్భంలో క్రలినిన 

తర్వాత మానవుని మేధస్సుపె తమ (పభావాన్ని వేయలేకపోయాయం టే 

నమ్మండి....” అంటూ ఓ సాంఘిక కా స్ర్రజ్ఞునిలా మాట్లాడుతున్న ఇనస్పెక్టర్ 

శుక్లా అక్కడికివచ్చిన షేర్ఆలీవెపు తిరిగి “ఆ( ఏం జరిగింది" అని ఆడిగాడు. 

ఆధికారి మాటల్లో మునిగిపోయివుండడం చూనిన షేర్ ఆలీ మెదల 

“కుండ వాళ్ళముందు నిలబడ్డాడు, ఇన్ న్పెక్టరు అడిగిందే తడువుగా” ఇంకా అప్పుడే 

ఏం చెప్పలేం ఆంటువ్నారండి డాక్టర్" అని బదులు చెప్పాడు. 

“దం పేసిందిరా ముండా భాంచో....” 

“మీకు తిట్టడానికి అధికారం ఎవరిచ్చారు?” హాలు తలపు దగ్గర నిల 

ఐడివున్న ఓ అందమైన యువతి తేటాలున (పశ్నీంచింది 

శుక్లా దృష్టి మళ్ళించి వెనక్కు తిరిగి చూసాడు, తన అధికారాన్ని 

సవాలు: చేస్తోన్న వ్య క్రి ఎవరా అన్న వుద్దేశ్యంతో, సజ్జన్ కూర్చున్న చోటు 

నుండి ఆ యువతి ఎదురుగా కనబడుతోంది. ఆమెను ఇంతకు ముందెక్క డో 

చూసినట్టుంది. నలుగు రైదుగురితో కలిని ఆమెతో మాట్లాడినట్టు కూడా జవ్రికి 

వచ్చింది కాని ఎక)_డ కలిగిందీ ఏ సందర్భంలో కలినిందీ సజ్జన్కు జు వ్ర 

రాలేదు. ఆ అందమైన గుండ్రని ముఖంలో కళ్లు ఆవేశాన్ని కురివస్తున్నాయి. 
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ఇన్ న్పెక్టరు గారు నవ్వుతూ సంజాయవ్షీ చెప్పుకొన్నాడు. “ఏం చెప్ప 

మంటారు. మాకు మొట్టమొదట ఓ తెల్లాయన బాస్గా వుండే వాడు. ఆతడు 

కూడా తిడుతూనే మాట్లాడేవాడు. వాళు పోయిన తర్వాత కాంగస్ దొరలు 

వచ్చారు. వాళ్లు కూడా అదేవిధంగా తిడ్తూతూనే మాట్లా డుతున్నారు. ఇక మీ 

రొసే జము కమ్యూనిస్లు రాజ్యం వచ్చిన తర్వాత ఈ బూతు పంచాంగం 

కట్టి వెడ్తాంలెండి.” 

అలాటిది జరగాలే కాని మీలాంటి వాళ్ళను చావబాడైనా ఈ అలవాటు 

మాన్పిసాం” ఆంటూ ఆ యువతి హాల్లోకి తిరిగి వళ్ళి పోయింది. ఆ యువతి 

శుక్తాతో మాట్లాడే టప్పుడు సజ్జన్ పెపూ చురచుర చూనింది. ఆ చూపుల్లో 

సజ్జన్ తో ఆమెకు వదోపరిచయంవున్నట్టుగా అవువించింది. ఇనస్పెక్షరు నవ్వుతూ 

“ఆందుకే అమ్మా కమ్యూనిస్టు రాజ్యాన్ని మేం రానివ్యనిది, ఎమంటారు 

మీరు?" అంటూ సజ్జన్ వెపు చూశాడు. 

| “*“వీమైనా అనండి, ఈతి ట్ర దండకం జవిస్తూ మాట్లాడడం నాకు కూడా 

బాగా అని పించడం లేదు” అని సజ్జన్ తన అభి పాయాన్ని బయట వెట్టాడు, 

“నిజమే ఆనుకోండి, ఏం చెయ్యాలి, ఈ పోలీసు డిపార్ట్ మెంట్ తిట్టు 

లేకుండా పని చెయ్యలేదే?” 

“సార్, వోన్పిటల్ నుండి బండి వచ్చింది సార్ " ఆని పోలీను అన్నాడు. 

“నన్నేం చెయ్య మంటావ్ డాక్టర్ని అడగరా, తీసుకెళ్లే స్థితిలో ఆమె 
గారు వుందో. లేదో. నువ్వుండు, నేనే వెళ్ళి వారితో మాట్లాడి వస్తా. నజ్జన్గారూ, 

మీరిక్కడే వుండండి” ఆంటూ లేచాడు ఇనస్పెక్టర్ కుర్చీలోంచి. 

“అ( ఆ( వెళ్లిరండి, నేను కూడా వెళ్లొస్తాను” 

“ఆరె, కూర్చోండి. ఇప్పుడే వచ్చేసాను,, 

ఇనస్పెక్సరు ముందూ, కానిస్టైబిల్ వెనుకా లోపలి కెళ్లారు. 

సజ్జన్ జేబులోంచి నిగరెట్ కేస్ తీళాడు, అనవసరంగా ఇరుక్కు 

పోయాను. పాపం ఆమెకెలావుందో అన్న సంగతి గుర్తు కొచ్చింది. నిప్పు 
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ఆంటించుకునే మందు ఆమెకు కొంచెం కూడ భయం కలగలేదా! చావు ఎంత 

నికృషమెంది? ఆ ఆలోచనతోనే సజ్జన శరీరంలో గగుర్పాటు కలిగింది. 

ఆ యువతి తిరెగి వచ్చి కాళీ కుర్చీ దగ్గర నిలబడి పోయింది. 

“దయ చేయండి” అంటూ సజ్జన్ సౌమ్యాన్ని (పదర్శిన్తూ అన్నాడు. 

“మీరిక్క_డికి ఎందుకు దయ చేనినట్టు?”' 

ఇంగ్లీషులో కర్క శంగా అడిగిన ఆ (పళ్నకు నద్జన్ తత్తర పడ్డాడు. 

అతను జవాబు చెప్పక ముందే ఆమె ఆందుకుంది.- "పోలీసు వాళ్ళతో 

మీకు స్నెహం ఎప్పట్నుంచి? క్షమించండి, నేను కొంచెం మోటుగానే (పళ్న 

వీసాను” 

సడ్జం గంభీరంగా ఇలా ఆన్నాడు. ““ఆఉందరూ ఆను కుంటూంటీ విని 

వచ్చాను, ఈగుక్టా నాకు తెలుసు, ఇక్కడికి రాగానే నన్ను చూసి లోపలికి 

తీసు కొచ్చాడు క్ 

“'ఆయితే, పోలీసు వారితో పరిచయం వుంది కదా అని ఇతరుల న్స్సహా 

యతను మీరు ఆసరాగా తీసు కుంటారన్న మాట”. ఆమె పలుకులు వాడిగానూ, 

ఆర్భ్రతను పూర్తిగా పీల్చి వేనిన వాడిలా పొడిగాను వున్నాయి. 

సజ్జన్ తల వంచేసు కున్నాడు, “నా వల్ల పొరపాటెంది వమిచండి, 

ఇప్పడే వళ్ళిపోతున్నా” ఆని అన్నాడు. 

ఈసారి యువతి కంఠంలో వాడితనంలేదు, కొంచెం నృమకతగా అంది, 

“మిమ్మల్ని వెళ్ళిపొండని 'చెప్పడం లేదు. ఇంకో సమయంలో వచ్చివుంటే నేను 

చాలా సంతోషించేదాన్ని, నౌ మహద్భాగ్యం అని అనుకునేదాన్ని. ఆపరాధులు 

నా తండి, నా వదిన ఆన్న విషయం మీకు తెలుసా?" 

"ఆ సంగతి నాకేం తెలియదు. మీరు అన్యధా భావించకుండా వుంటే 
అసలు మిరెవరో కూడా తెలీదు. బహుశా మీరు కమ్యూనిస్టు పార్టీలో పనిచేనూ 

వుంటారను కుంటాను 

60 



“లేదండి. నేను కమ్యూనిన్లును కాదు. కాని పార్టీ వాళ్ళతో నాకు 

సంబంధాలున్నాయి”. ఆంటూ యువతి నమారానం ఇచ్చింది. 

“అసలు ఈ ఆపద మీ యింటిమీద రావడానికి కారణం మీరే అని మీకు 

తెలీదను కుంటా" రహస్యాన్ని బయట పెడుతూ అన్నాడు సజ్జన్, 

దానికి ఆమె బదులు చెప్ప లేక సజ్జన్ని ఆలాగే చూస్తోంది. 

“మీ దగరకు కమ్యూనిను పార్షీ వాళ్ళు పోగవుతుంటారు, 
౧ ల లట 

ఆందు వలనే మీ ఇంటి మీద ఒక కన్ను వేసి వుంచారు. ఆమూలాన్నే 

షీ ఇంట్లో జరిగిన ఈ ఆపరారధాన్ని ఇంతే త్వరలో....” ఆంటూ అగిపోయాడు 

సజ్జన్. 

“'“ఎవరు అపరాధం చేనింది? నా తండా నా వదినా? 

ఒక క్షణం ఆగాడు సజన్ ఆలోళిస్తూ. మళ్లీ చెప్పాడు “ఇద్దరూ ఆప 

రాధులే. కాని ఇపుడు మీ వద్న,..,, అంటూ మరేం మాటాడలేక పోయాడు. 

"నా తండి చేసిన అపరారానికి ఆమె శిక్ష ఆనుభవిసోంది'” అంటూ 

యువతి నిష్క 9మిస్తూ మళ్ళీ తిరిగి” ఒదిన చేనిన అపరాధం ఏమిటి? నిండు 

యవ్వనంలో పసుపు కుంకుమ పోగొట్టుకోవడమా, లేక నిండు చూలాలు 

ఆవడమా?” అని ఎదురు _పశ్న వేసింది. 

ఈ యువతి ఇప్పుడు చాలా వుదేకంలో వుంది. ఏదో విధంగా విరుచుక 

పడాలని చూస్తోందని సజ్జన్ (గపించాడు. ఆమెను శాంతింప చేయాలన్న 

సంకల్పంతో మృదువుగా అన్నాడు- “నా దృష్టిలో ఆమె దోషికాదు. కాని పని 

పాపను చంవి నందుకు మా;తం నేను....” అని పలికి మళ్ళీ ఎందుకో ఆగి 

పోయాడు, 

అది నా తం,డి చేశాడు. ఒదినను అన్ని రకాల బలవంతం చేళాడు. 

నాకన్నీ తెలసు నేనే చెపు తూన్నాగా 
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ఉ(దేకంలో అ యువతి ముఖం ఎర బారింది, ముందుకు రెండడుగులు 

వేని మళ్ళీ ఆగిపోయింది. “ఒదిన తప్పంతా ఆమె ఒక ఆడిదిగా వుండడం, ఆర్ధి 

కంగా ఆమె సర్వ స్వతంతురాలుగా లేక పోవడం. ఆంలే'' ఆంటూ ఆమె 

తనలో తాను గొణుక్కుంది. 

గుడ్తప్పగించి నేలను చూస్తూ ఆ యువతి నిళబకి వుంది, నిశ్శబ్దంగా 

సజ్జన్ ఆమెను అలాగే చూస్తూ వున్నాడు. కళ్ళతో చూడని అపరాధిని తలుచు 
కొనగానే ఆతని హృదయంలో సానుభూతి వెల్లుబుకు తోంది. ఆమె నిర్షోషిత్యాన్ని 

బాటుతోన్న దగ్గహృయానికి ఆ సానుభూతినే పంచి పెట్టాలని అతని 
వృదయం ఆరాట పడుతోంది. చెరిగి పోయిన ముంగురులతో, బాధతో బరు 

వెక్కిన కళ్ళతో, దుఃథాతి శయంతో జేవురించిన గుం|డని ముఖాన్ని జాలీ 

స్నేహమూ నింపుకున్న కళ్ళల్లోంచి చూసోంటే ఆమెను | పేమిందాలనే భావం 

కలిగింది సజ్జన్కు. మర్టీ వెంటనే తనలో తనకు తెలియకుండా పవేశించిన 
మనో భావాన్ని తలుచుకో గానే మనసు నిగ్గుతో కుంచించుకు పోయింది. 

అతను తన కళ్ళను ఎత్తి ఆమెను చూడ లేకపోయాడు, 

“మీరు ఒక ఉపకారం చేనివెట్టండి. ఇక్కజ్ఞంచి పోలీసువాళ్ళను 
తక్షణం వెళ్ళిపొమ్మని చెప్పండి. మేము తనివితీరా ఏడవ డానిక్కూడా అవ 

కాశం ఇవ్వడంలేదు వాళ్ళు” ఆని ఆమె అంటోంటే కళ్ళలో గిరు నిండు కుంది. 

ముక్కు. వుటాలు కంపిస్తున్నాయి. 

అ దృళ్యాన్ని చూడలేక సజ్జన్ మళ్ళీ కళ్ళు దాచు కున్నాడు జస 1. 

ఆడది ఆనుభవించే వస్తువేనా కేవలం?" తనకు తానే |పశ్నించు కున్నాడు. 
యువతి అక్కడనుంచి హాల్లోకి వళ్ళిపోయింది, 

7 
“ఇది ఆలిండియా రేడియో, లక్నో, అఅవోబాదు, పాట్నా కేందాలు, 

మీరు కోరిన నినిమా పాటల కార్య కమం ఇంతటితో సమాపం...” 
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తార చటుక్కున లేరి లాహోరు సేషను పెట్టింది. 

*రం ఛం బాజె పాయల్ మోరీ 

ఆజా చోరీ రోరీ ఆజా చోరీ చోర” 

ఆకాశవాణి [పసార సంగీతానికి వంతెన కట్టిండి పాకిస్తాన్ రేడియో 

ఫిలిం సంగీత కార్య కమం. ఆనందానుభూతిని హఠాత్తుగా పోగొట్టుకున్న నినిమా 

పాటల [గోతల లోకం మళ్ళీ ఒక్కసారిగా పుంజుకుంది. 

తార మళ్ళీ వచ్చి మంచం మీద వాలింది. బోర్లా పండుకుని గడ్డాన్ని 

ఆరచేతిమీద ఆన్చి రికార్డులు వింటోంది, పెద్దకోడలు ఈజీఛైర్ను మంచానికి 

కలివి కుర్చీలోనే పవ్మాస*ం వేసుకుని కూర్చుంది. తార మళ్ళీ మంచం మీదకు 

వచ్చిన తర్వాత ఆపేనిన వసంగాన్ని [పోరంభిసూ చిన్న కోడలు అంది-“ నేను 

చూశాను నందో భర్తని అతనికి రెందో వెళ్లి మా పిన్నమ్మ పెద్ద కోడలు 

అన్న కూతురితో అయింది. ఏదో పాతకాలం మనిషి, కాని "వద్ద మనిషి. చూడ్తా 

నికి బావుంటాడు. 

“ఆమె గారికి సాక్షాత్తు మన్మథువొచ్చినా ఆంతే మొగుణ్ణి కాల్చుకుతినే 

దయ్యం ఆది. నీకీ విషయం తెలుసాొొఆంటూ మెక పుతీగెలా కుర్చీలోంచి లేచి 

మంచంమీద కొచ్చి కూర్ముంది he పెద్దకోడలు హుషారుగా లేచి 

కూర్చోవటం చూని చిన్న కోడలకు పుతిష యినట్టము ది, 

ఆడదాని అందాన్ని కొద్దగా విక్కతంచేసి న సృషి సౌందర్యంతో ఆమే 

మనన్సుకు మరురోహలలో ము౨చెత్తే తార కడపుతో పాటు పెరుగుతున్న ఎని 

మిది నెలల పసిగుడ్డు, ఆమె అవయవాల్ని ఇష్షంవచ్చినట్టు తిప్పుకోవడానికి ఆవ 

కాళం ఇవ్వక పోయినా, ఆ ఇచ్చినంత మేరశే : కాళ్ళు సనం. తార, వెద్ద 

కోడలు మాటతో హుషారై ఏమిటి చెప్మా ఆని ఎవరు చూస్తోంది. 

ఎడమ కాలుకు బాచిపటుగా వేసి కుడికాలు. ముడిచి మోకాలిపై చేతిని 

ఆనించి వేళ్లు ఆడిస్తూ మెల్లిగా ఆం3 వెద్దకోడలు- “సండో వెద్దైళో కొన్ని 
సానా రా డి 

ఫోటోలు దొరికాయు. ఒకు డజను ఫొటోలు. అవన్నీ ౬ కే సెట్టు”, 

ర 
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“ఏం ఫోటోలు?” అంటూ చిన్న కోడబు ఓవిక పట్టలే నన్నబ్రగా ఆడీ 

గింది. ఆ రహస్యాన్ని ఎంత త్వరగా విందామా అన్న తొందర ఆమె ముఠఖిం 

మీద స్పష్టంగా కన పడ తోంది. ఆమె చెప్పె ఆసక్షి కరమైన విషయం ఏమిటా 

అని ఆరాటంతో తార కూడ పెద్ద కోడలు వెపు చూసింది. 

“బజార్లో కనబడవూ ఆబూతు ఫాటోలు. అవిచూనసూంటే నాకుకడుపులో 

దేవేనున్నట్టుగా వుంటుంది" అని పెద కోడలు చెవూంటే ఆమె మాటల్లో 
తొటుపాటు కనివించింఏి, శరీర మంతా ఒక్కసారి పులకించి కళ్ళలో మత్తు 

లాంటిది వ్యాపించింది. 

నువ్వు చూశావా ఆ ఫోటోలను?” అని అడిగింది తార 

““ఆవునోయ్, చూసానంటే. పొద్దున మా వారు నందో ఇంకా యేమేమి 
దొగిలించిందో చూద్దామని ఆమె వెపై సోదా చేశారు, ఎంత పోట్లాట ఆయిం 

దను కన్నావ దాని గురించి మా చెల్లెల్ని ఆడుగు. మా వారి స్వభావం నీకు 
తెలిసే వుంటుందను కుంటా, వారికి కోపం వచ్చిందంటే వైస్ రాయిని కూడ 

లెక్క చేయరు” 

పెద్ద కోడలు భర్త మనియా రనికుడు. ఆందుకనే కాబోలు మొదల్లో 

భార్యను మహా సంతోష వెల్టైవాడు కాని ఆడి ఎంతసేపు మనియా ఆంటే 

వెద్ధకోడలు వణకి పోయేది. ఆడబిర్జైన నందో విషం మూట. ఎప్పడూ అన్న 

చెవులు కొరుకు తుండేది. లేనిపోని చాడీలు చెప్పి ఆమెను ఏడి పిస్తుండేది. 

దెబ్బలు కూడ వేయిస్తూ వుండేది. తన అన్న తను చెప్పి నట్లు వుండేందుకు 

నందోయే సంతో కోడలితో అతనికీ అనుచిత సంబంధాన్ని యేర్చాటు చేసిండి. 

ఇవ్వాళ నందోను తన భర_.చావబాదు తుంటే అందుకే ఆమెకు ఆంత సంతో 

షంగా వుంది. 

ముగ్గుకూ కలిసి మాటామంతీ మాట్లాడుకొంటూండగా తార మిస్టర్ 
వర్మ గొంతులతోపాటు తన భర్త గొంతు వినపడగానే చిన్నకోడ లకు ఎమి 

చేయాలో తోచక వుబ్బితబ్బిబ్రైంది పడక కుర్చీలోంచి లేచి తలుపు దగ్గిరకు 
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వెళ్ళి చేతులు జోడిన్తూ వర్మగారికి నమస్కరించింది. భర్తవెపు తిరిగి ఆమె 
ఏరో అడగాలని అనుకుంటూ వుండగానే వర్మగారన్నాడు,. చూడండి, పాకి 

పోయిన మీ ఖై కీని ఐండీచేసి తీసుకువచ్చాను. 

ఆ మాటలు వింటోంటే చిన్న కోడలు ముఖం మీద తెరలు ముంచు 

కొచ్చాయి. ఓ చిరునవ్వు నవ్వింది తార. 

““అలా ఎందుకనుకోవాలి. పారిపోయిన ఇద్దరు ఖైదీలు ఒకరికొకరు 

చిక్కు కుని తమతమ రాణుల సన్నిధిలో చేతులు కట్టుకొని నిలబడ్డారని ఎందుకు 
అనుకోరాదూ” అని తమాషాగా శంకద్లాల్ అన్నాడు. 

నలుగురూ ఆ మాటకు పెర్షగా నవ్వుతూంటే వాళ్ళ నవ్వుతో ఆవోలంతా 

[పతిధ్యనించింది. 

లోపలగదిలో మంచం కాళ్ల కట్టు మీదకు వంగి చెవులు నిక్కించి వాళ్ళు 

ఎట్రా మాట్లాడుకుంటా రా అన్న వుతా్రాహంతోవుంది పెద్దకోడలు. తార ఆన్నా, 

తన తోడికోడిలన్నా ముఖ్యంగా తోడికోడలం టే మనస్సులో ఓ మూల ఆసూయ 

వున్నా ఆమె అంటే కుళ్ళిపోదు పెద్దకోడలు. తార చిన్నక్ కోడలు తమ అసి 

ర్వాన్ని నురచి వేళాకోళంగా మాట్తాడుతోంచే శృంగారాన్ని అద్ధువన్నా ఆ 

కబుర్లు వింటూ వెద్దకోడలు మవో ఆనందపడో తః 

ఇంతలో మరివిగారి కంఠం వివపడించ. “పద సకూప్, ఇంటికి త్యర గా 

వెళాం. రెండే ముసాబు చేసుకొని బయలుదేరాలి”. 
ళు న! 

“పుండండి. కొంచెం టీ సేవించి వెళ్లరుగాని” ఆని తార అం ది. 

““ఇవన్నీ పెట్టు కోరండి” ఆన శంకర్ వారిసోం టే వర్మగారు అందుకొన్నారు. 

“ఆరే కూర్చోండి మహిశయా, మీ పేరున నేనూ ఓ కప తాగుతా. లేకపోణీ 
మా ఆవిడగారు ఏదో వంక పెట్టి ఎగనామం పెడుంది.” 

న య జ స మ వర్మ గారూ మీ వారు పాండు చేను న్నారు త 
క ర్! అలాటి 

CU ష్ Pi క శాం , నీరా 3 

es ఫరా చల్ల ఆం సుంద బాటు కృత సావి వారి మాటల్ని ఎంత 

శ 

కాలం వినడం? 



తార లోపలికి వెళ్లినట్టుంది. చిన్ననవ్వు తర్వాత వర్మగారి కంఠం మళ్ళీ 
పెద్దకోడలు చెవుల్లో పడింది. ఏదైనా సినిమా పో(గాముందా ఏం అని ఆమె 
మరిదిని ఆడుగుతున్నారు, 

“= ఆవునండి ఆతను మా స్నేహితుడే. మీరు పేరు కూడ వినివుంటారు. 
విర హేష్జీ “బహార్ ఆయీరే" చితానికి పాటలు [వాళారు, 

అవునవును. ఇప్పుడు నడుసోంది. ఎలావుందేమిటి పికృరో? ఆని వర్మ 
(పళ్నించాడు. 

“ఇదిగో ' అని దూరన్నంచి తార మొగుణ్ణి పిలిచింది. అప్పుడు కాని తార 

వంటింట్లో వుందని వెద్దకోడలికి తెలియలేదు. 

“శంకర్ బాబూ, ఇప్పడే వస్తున్నా” ఆని దూగంగా మిసర్ వర్మ పలి 
కాజ్ అ 

కాడు. 

"చూడండి మిస్టర్ వర్మా, ఇలాకూర్చోండి. ఎందుకండి ఈమర్యాదలన్నీ 

అని శంకర్ లాల్ అంటున్నాడు. | 

“ఏం లేదు ఇప్పుడే వస్తా” ఆంటూ వర్మగారు మాయషయ్యారు. 

ఏవో మిఠాయిలు తేవడానికి వెళ్ళివుంటారనుకుంది "పేద్గకోడలు 

"సెస్ వర్మ గారూ, అనవనరంగా మీ వారికి (శమయినున్నారు* 

శంకర్లాల్ తారతో ఆంటున్నాడు, 

“అదేమిటి ఏదో దారితవ్పీ మా యింటికి వచ్చారు. సరూప్, మోహినిని 
విలువు. మసుగేసుకని లోపల్నే కూర్చుంది” 

“ఏమీ, వదికగారిక్క డే వున్నారా? వదినా” అంటూ శంకర్ కేకేసాడు. 

అకనికేకతో వేపరు వేబీలు తిప్పుతూ వున్నచప్పుడు అయింది. 

మోహిని ఆంటే పెద్దకోడలు సంకోచినూలేదింది. గది తలుపుదాక వచ్చి 

నిలబడిపోయింది. హాలలో శంకర్ లాల్ సోఫాలో కూర్చున్నాడు. “ఏమమ్మా 

వదినగారూ, ఏదో దొంగలా ఆలా దాక్కుని కూర్చున్నా వేమిటమ్మా? ఇంట్లో 

నిన్ను వెదకివెవకి రానంటే నమ్మ” చిరునవ్వు నవ్యుతూ శంక ర్లాల్ అన్నాడు, 
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“ఇది రేదియో పాకిస్తాన్ ఫిలిం రికార్డులు” అని చెపుతుండ గానే 

“మోహీని. రేడియో మూసెయ్” ఆంటూ వంటింట్లో నుంచి మందానికి ఆను 

కొని నిలబడివున్న తారకొంచెం బిగ్గరగా పలికింది. టీకెబిల్ దించి పాలగిన్నె 

స్టోమీద పెడ్తుంది. మరిది ఆడిగిన దానికి జవాబు చెప్తూ మోహిని రేడియో 
మూయటానికి “మనస్సులో వున్న దొంగను వెతుక్కూంటూ ఇంతదూరం వచ్చి 

పెగా నా కెందుకు కృతజ్ఞతలు తెల్పు కోవడం” అన్నది వెద్దకోడలు. 

రేడియో ఆగిపోయింది. “ఈమె ఎక్కడుంది నా హృదయంలో ఆమె 

అసలే వెలుతురు. నా మనస్సులో దాక్కుంది నువ్వే” హాల్లోంచి సమాధానం 
యిచ్చాడు ళంకర్. 

నవ్వుతూ వదిన గదిలోంచి బయట కొచ్చింది. ఆమెను చూస్తూ “అన్నయ్య 

మనస్సులో దాక్కాన్నావనకో, అలాగె నా ఒక టగా” అన్నాడు. 

తార, చిన్న కోడలు ఇద్దరూ నవ్వు తూండడం పెద్ద కోడలు చూనింది 

కంఠంలో కొంచెం వయ్యారాన్ని తెచ్చుకుని **వింటున్నారుగా మరిదిగారి 

మాటలు. ఆబిద్దాలాడడంలో మా మరిది ఎం, ఏః పట్టం పుచ్చు కన్నారు. వెకి 

మాతం మనను మమతా ఆంటూ పో నజిస్తారు. వదినా, నిన్ను విక్చరుకు 

తీను కెడాతానవి అంటాడేమో చూడు అంటూ పెద్ద కోడలు మరిదిపై ఓ చిన్న 
విసురు విసిరి వంటింటి వెపు వెళ్ళింది. 

ఒదిన్తకు ఎవరూ కుంకుమ బొట్టు వెట్టి విలిచే ఆచారం లేదు. వాళ్ళ 

విలవంతంగా మెడకు తగలొంటారు. మిసెస్ వర్మగారు నా అభిపాయంతో 

ఏకీభ విస్తారని నౌ వుద్దేళ్యం”' ఆంటూ హాల్లోంచే జ వానిచ్చాడు శంకర్. 

ఇంతలో వర్మ పొట్తాలు తీసుకుని వచ్చాడు. భర్త చేతిలోంచి పొట్లాలు 
అందు కోడానికి ముంగిల్లోకీ వెళ్ళింది తార. (టీలో టీకప్పులూ పాలు సర్హుతోంది 

చిన్న కోడలు. ఆమె దగ్గిర కూర్చుంది పెద్ద కోడలు, వర్మ గొంతు వినగానే 

మోహిని ముసుగు కొంచెం సవరించుకుంది, 
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తీవ, కారం రెండు పొట్టాలూ భార్య చేతికిచ్చి శంకర్ లాల్ దగర కొస్తూ 

వర్మ ఇలా అన్నాడు 1 ఎవరినండీ సమర్థించ మంటున్నారు?” 

ఆ( ఏమిలేదు. ఒక వడిన అఘాయిత్యం చేస్తుంటే ఇంకో వదినగారిని 

ఆ విషయం గురించి తీర్పు చెప్ప మంటున్నా. అఎతే'' ఆంటూ శంకర్ లాల్ 

నవ్వుతున్నాడు. 

సోఫా మీద నుంచి తల వెనకు, తివి నడువా వంటింట్లోకి చూకాడు 

వర్మ. “ఆదా సంగతి. మీ వదినగారూ ఇక్కెడే వున్నారన్న మాట. కొని 

మీరేదో తీర్పు చెప్పమని మరెవ్వరినో అడుగు తున్నారు. అలా ఆడిగేముందు... 
మరి వాళ్ల అర్హత గిగ్హతా గురించి మీకే మైనా తెలుఫా....” ఆంటూ మెల్లగా 

బాణం సంధించాడు వర్మ. 

మిస్టర్ వర్మ, ఇప్పుడు ఆడవారిని అయోగ్యులుగాను అనర్హులుగాను 
నిర్ణయించే రోజులు పోయాయి. రాజ్యాంగం కూడ వారికి సమానాధికారాలు 

ఇచ్చిందిసుమా'' 

తార (టే తీసుకొచ్చి గుండని బల్లపై వుంచుతూ “ఇవన్నీ సంస్కారం 
వున్న ఇళ్ళకు ఆర్థం అవుతాయి మీబోటి పల్లెటూరి బెతుతో చెప ఏం అర్థ 

మౌతుంది శలవివ్యండి, ఆంటూ తన భరవైపు సొగనుగా చూస్తూ వ్య౭గోకి ని 

విసిరింది. ఆమె నర్యోక్తికి శంకర్ వర్మ ఇద్దరు నవ్వారు. 

ఇంక నాకు మాటలు చేత కావడంలేదు మిసెస్ వర్మగారు” అన్నాడు 

శంకర్. 



వంటింట్లో వున్న మోహీని ఇద్ధరు దంపతుల సరస వాక్సాతుర్యాన్ని 

“వింటోంది. ఆమెకూ ఓ భర్త వున్నాడు, కాని ఏం లాభం? ఆమె తమాషాగా 
చైనా అతజ్జీి ఆనగలదా? ఇంతలో తార వచ్చి రమ్మనమని వీలిచింద్. చేతి 

సౌంజ్ఞతోనే నాకు సిగేన్తుం“న్నట్లుగా మోహిన వారించింది. 

శంకర్ లాల్ లేచి తారతో “మీరిలా కూర్చోండి” ఆని ఆన్నాడు, 

ఖ్ +. వదినగార్ని పిలవండి ఆమెగారికి సిగ్గుగా వుందట” అని తార 

శంకరును చూసూ అంది. 

పెద్ద కోడలు తారను గుడ్డు మిటకరించి చూసింది. శంకర్ ఒదినను 

విలిదాడు. తార శంకర్ లాల్ సోఫా వై వచ్చి కూర్చుంది. చిన్న కోడలు సరూప్ 

టీ కలుపుతోంది. 

శంకర్ లాల్ లేచి ఒదిన దగ్గర కొచ్చాడు. నిగ్గుతో ముసుగు తలపె 

లాకొని సంకోచంతో ఆడుగులు వేస్తూ మల్లిగా వస్తోంది. ఆమె వెపు చూస్తూ 

'“మా వదినగారి బెట్టు మీకు తెలీదు లేండి. అన్నయ్య ఆమెను పొగడ్తలు 

చేయించు కొనేలా చేళాడు'' అని అన్నాడు, 

మోవాని నడవాలోకి వచ్చింది మిస్టర్ వర్శ లేచి నమస్క రించాడం, 

మోహిని కూడ పతి నమస్కారం చేని తార వద్దకు వచ్చి కూర్చుంది, 

మికాయీ ప్రేటును తార చేతిలో తీసుకుని శంకర్లాల్ చెపుగా తోసింది. చిన్న 

కోడలు టీ కప్పును వర గారికి అందించింది. 

శ్రీ వురుషులు కలిని ఈవిధంగా కూర్చుని టి (తాగే ఆవకాశం పెద్ద 
కోడలుకు ఎన్నో సంవత్సరాల తర్వాత తిరిగి లభించింది స్కూల్లో చదువుకునే 

చర్చా 

రోజుల్లో (కీష్షియన్ నిస్టర్ తో వాళ్ళ బంధువు లింట్రో ఆ దంపతులితో పాటు 

కలిసి ఆమె టీ తా%గింద్. కాని అప్పటి విషయం వరు, ఆమె ఇంకా వివాహిత 

కాదు, ఇప్పటి ఐంధనాలూ సం కెళ్తూ ఆప్పడులేవు. ఆమెకు చాలా ఆనందం 

కలిగింది ఇప్పుడు కూడా మజావుంది కాని ఎన్నో బంధనాలూ, సంకెళ్తూను. 

తార, చిన్న కోడలు స్వేచ్చగా మాట్రాడుతోం టి ఆమెకు చిన్న తనంగా వుంది. 
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ఆమె కుదించుకుని పోతూన్నట్టనివించింది, అందరికీ టీ అందించిన తర్వాత 
సరూప్ అక్క దగ్గరకొచ్చి కూర్చుంది. 

పర్మ దంపతులు వారిచే ఫలహారం చేయించితే దానికి ఐదులుగా శంకర్ 

లాల్ దంపతులు వాళ్ళిదరినీ సినిమాకు రమ్మనమని ఆవ్యోనించారు. 

“మీకు సాంగ్ రైటర్ గారు ప్యాసు....” అంటూ నడిగాడు వర్మ. 

వర్కగారి సందేహాన్ని తుంచుతూ శంకర్ లాల్ ఆన్నాడు_ “అటవంటి 

దేమీలేదు, ప్యాసులూ ఏవీలేవండి. ఆతడు పదేపదే కోరుతూంటే పోనీలే ఇవ్వాళ 

ఎలాగూ ఆదివారం కదా, ఏదో ఒక విక్చరు చూడాలి అనుకున్నాం. పదండి 

'మినెస్ వర్మా, మేము మిమ్మల్ని ఆవ్మోనినున్నాం” 

వర్మ దంపతులు ఒకరి నొకరు చూసుకుని కళ్లతోనే మాట్లాడు కున్నారు, 

నీనిమాకు రావడానికి ఆంగీకరించారు 

ఒదినని చూస్తూ. '“ఒదినగారు, మీరుకూడా పదండి. ఇవ్వాళ్ళ మిమ్మల్ని 

షికారుకు తీసుకెతాను. ఖంగారు పడకండి అన్నగారి దగ్గిర నుండి జజ్ఞా 

పతం తెవ్పిస్తా లెండీ" ఆన్నాడు మరిది. 

అనుజ్ఞ అనగానే నిగుతో కుంగి పోయింది మోహిని. ఆ ఇద్దరు దంప 

తులూ ఆమెకు సానుభూతి (పకటిసున్నా రన్నట్రని ఏవించింది. నేనెంత ఆళకు 

రాలిని, కేవలం నా భర్ష కారణంగా నలుగురు మధ్యా తక్కువగా వుండాల్సి 

వసోంది-ఆనుకుంది. 

పెద్ద కోడలు దించిన కళ్లు ఎత్తలేదు. అందరూ లేచారు సినిమాకు 

వెళ్ళడానికి, ఆమెకు కూడ వారి వెంటనే లేచి మెల్లగా అనుసరించింది. 

8 
మేటినీ ఆట వదలగానే హాల్లోంచి జనం గొట్టంబావిలోంచి వస్తున్న సీటిలా 

ధారావాహికంగా బయటికొసున్నారు. సరీగా ఆట ఒదిలేటప్పటికి వర్మ, 
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శంకర్లు తమతమ కుటుంబాలతో టాంగాల్లో సినిమా హాలురగ్గరకు చేరు 
కున్నారు. టాంగా దిగగానే వాడీకీడ బ్బు యివ్వడానికి శంకర్ పర్పుతీసాడు. 

మినెన్ వర్మ మోహినితో రెండోటాంగాలో వచ్చిన వర్మ "మీరు వుండండి, 

నేను యిస్తాను” ఆంటూ టాంగావాల వెపు 'చూని “సీ బాడుగ ఆ టాంగావాలాకి 

యిచ్చేళాను తీసుకో” అన్నాడు. . 

శంకర్ పర్స్ జేబులో వెట్టుకుంటూ “ భలేవాళ్టండి నేను టిక్కట్లు 

తీసుకోస్తాలెండి” ఆని నవ్వుతూ అన్నాడు. 

“నేన్స వెళాను” ఆని వర్మ ముందుకు నడవగా శంకర్ వారిసూ మిస్టర్ 

వర్మ ప్రీన్ అని బతిమాఆ కున్నాడు. వర్మ వెనక్కు తేగ్గాశు టిక్కట్ర కోసం 

శంకర్ వెళ్లాడు. 

ముగ్గురు ఆడవాళ్ళను తీసుకొని వర్మ ముందుకు నడిచాడు, ఒకవైపు 

ఆడ వా శ్షఆందాన్ని ఆకలికళ్ళతో జు రుకొనేజనాన్నీ తవ్పించుకుంటూ, మరో వెపు 
ఆధునికనాగరికతావ్యామోహంతో రకరకాల ఫ్యాషాన్ల తో ఆలకరించుకున్న మహిళా 

సమాజాన్ని ఓరకంట చూస్తూ నెమ్మది నెమ్మదిగా దారిచేసుకుంటూ, ముందుకు 

నడుస్తున్నారు హాలుగేటు వైపుకు. 

ఆంతలో ళంకర్లాల్ వచ్చి వాళ్ళను కలుసుకున్నాడు. అతని వెంట 

మరో వ్య కికూడా వున్నాడు. వుంగరాలు తిరిగిన పొడుగాటి జుట్టూ, కళ్లకు 

పెద కూలింగ్ గాసులూ, వున్ని చొక్కా, వెజామా, కళ్ళకు జోకు, వెషావర్ 
ది ౧ ఇ 3 ౧ 

చప్పల్స్, ఎడంచేతిలో చస్టర్కోటూ, కుడిచేతిలో షటిబుల్ ఫైవ్ ని గ రెట్టు 
టిన్నూ చూడ్డానికి చాలా ఆధునికంగా వున్నాడు. 

“మిస్టర్ వర్మ. వీరే సు పనిద్ద కవి విర హేష్జీ. ఈ వికృరుకు పాటలు 

రాసింది వీరే. మరి  వీరు....మిన్షర్ తిభువన్నాథ్వర్మే. కేసరీ బాగ్లో 
అజంతా రేడియో యింజనీరింగ్ వర్క్స్ వీరిదే. వాకు మిసెస్ వర్మ. వీరు నా 

ఒదినగారు మిసెస్ మోహినీలాల్. ఈమె _మీ కవులు ఒళ్ళు మైమరచి తన్మ 
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యత్వంలో ఏవేవో మనోహరమైన పేర్లతో విలసుంటారే-వారే వీరు_మినెస్ 
సరూప కుమారిలాల్ ” ఆంటూ ఆందర్నీ పరిచయం చేసాడు శంకర్. 

తార కొంచెం స్టైల్ గానూ, సరూప్ చిరునవ్వుతోనూ, మోహినీలాల్ 

' నిగ్గుచాటున పులకించుతోన్న హృదయవు టంచుల్ని స్పృకశస్తూనూ, కవిగారికి 

నమస్కరించారు. విర హేష్గారు వెదవులి మీదికి సన్నని చిరునవ్వు తెచ్చుకొని 

నాజూగ్గా చేతులు జోడించి, ఆధునిక కాళంలో (పతి రచయితా కళాకారుడూ 

నాయకుడూ ఉపనాయకడూ వగైరా వగైరా చిల్లర దేవశలు పేటెంట్ చేసిన 

పద్ధతిలో నమస్కరించాడు. . 

విర హేష్ గారిని చూసిన తర్వాత వర్మ తానెంతో కృతార్గుడైనట్లు భావిం 

రాడు. ఏ దేవతల్ని దర్శించడానికి నూటికి ఎనభిమంది విల్లలూ వెద్దలూ 

చొంగకారుసూ వుంటారో ఆ కోవకు చెందినవాడు విర హేష్. ఇక ఆడవాళ్ళ 

విషయం అంటారా. వాళ్ళు కూడ ఎవరో ఓ ఆయ్యకు ఆమ్మగానో, భార్యగానో, 

కూతురుగానో వున్నవారే కద. ఉదయం లేవగానే మేలుకోలుపుపాటలూ సుప 

భాతాలూవల్తించడంమానేని “బే ఇమాన్ బలమా జా-బలమా జా ఐలమా జా” 

అంటూ నినిమారికార్డువినడం, కూనిరాగాలుతీయడంఆందే వాళ్ళకు ఎంతోసరదా. 

ఏ నినీతార ఏఏ చితాల్లో నటిస్తోంది, ఏఏ కంటాక్తువె సంతకం చేసిందీ, వాళ్ల 

తల్లి తండు) లూ తాత ముత్తాతలు ఎవ రెంది వాళ్ళను అడగండి. గడగడమని 

వంశవృషాన్నంతా తణంలో ఏకరువుపెడతారు. ఐ స్టార్తో ఎవరికీ (వేమా 

యణం నడి సోందీ, ఇప్పుడది ఎన్నో అంకంలో పడిందీ, ఎవరి (పేమ విఫల 

మైందీ, మొద లైన వివరాలన్నీ తాజాగా చెబుతారు. చితంజగత్తుకు సంబంధించిన 

ఎంతోమంది నిర్మాతలూ, దర్శకులూ, సంగీత దర్శకులూ, కెమెరామేన్లు, 

నేపథ్యగొంతుకలూ, (చయితలూ, పాటలు రాసే వారూ తమ వివరాలన్నీ 

తమవద్ద కన్న లాము ఆంటే పడిచచ్చే పే9క్షకలోకం చేతుల్లోనే చాలభ (దంగా 

వుంటాయని ఘంటా పధంగాచెప్పగ€రు. ముఖ్యంగా పట్టణాల్లో ఎనభై కాతం 

కురకారు దృష్టి అంతా సిసిమామీదే అనుకోండి. విర హేష్ని కలుసుకోగలిగి 

జీ 
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నందుకు తారకూ చీన్న కోడలకూ, వెద్దకోడలకూ, ఎంతో వుల్లాసం కలిగింది. 

గర్వపడ్డారు. 

“కేవలం నా బలవంతం మీదే యీయన ఇక్కడికి ఇలా రావడం జరి 

గింది” అని ఆంటూ శంకర్ లాల్ తన గొప్పతనాన్ని చాటుకున్నాడు. 

“కరెక్ట్. ఇవ్వాళ ముగ్గరు స్నేహితులు కారు వేనుకొచ్చి మాతో 

కూర్చోని సినిమా చూడాలి రమ్మని బిలవంతంచేశారు. కాదనలేకపోయాకు. కాని 
శంకర్ లాల్ తో యిక్కడకు వస్తానని మాట యిచ్చానాయ. అందుకుని వాళ్ళతో 

నినిమా చూడలేనని చెప్పి వదిలించుకుని యిలా వచ్చాను” విర హేష్ తనడాంబి 

కానికి మరింత వూసుకున్నాడు. భకులందరికి దర్శనమిస్తూ అందరినీ కృతార్పు 

లుగ చేసూ నిలబిడ్డాడు, 

“వెళ్ల్తామా” ఆంటూ ముందుకు నడిచాడు శంకర్ లాల్. 

చుట్టూ పరివేష్టించివున్న గోవికలూగోపాలకుల మధ్య వివరిసోన్న 

కృష్ణునిలా వున్నాడు విరహేష్. 

ఆంతలో కే కర్నల్ కారులో వచ్చాడు, పార్కింగులో కారు ఆపాడు. 

అద్దాల్ని పె కెత్తుతూ కర్నల్ ఆతని వెంట సజ్జన్ ఇద్దరూ కార్లోంచి దిగారు, 

చెయిన్లో తాళాస్ని వెతుకుతున్నాడు కర్నల్ మోటారుని లాక్ చెయ్యడానికి, 

సజ్జన్ తలెత్తి చూసాడు. నాలుగువై పులూ ఇసుకవేస్తీ రాలకుండా వున్నారు 

జనం. వాళ్ళమధ్య మహాకవి బోర్ | ఆతన్ని చూడగానే సజ్జన్ ఉత్సాహమంతా 

సీరుగారిపోయింది. ఇక్కడ కూడా యీ బోర్ తప్పదా అన్నట్టు ముఖం పెట్టాడు 

సజ్జన్ , 

“కర్నల్, తిరిగిళి పోదాం పద, మనం ఈ నినిమా చూడొద్దు" అకస్మా 

తుగా నస్సు మార్చుకుని అన్నాడు సజ్జన్. అతను ఈ మాటలు అఆంటోంటే 

ఆతని ముఖంమీద విసుగు, చికాకు కనివించాయి, 

“ఎందుకు?” కనుబొమ్మలు ఎగరేస్తూ ఆడిగాడు కర్నల్, 

“ఎంలేదు కర్నల్, సినిమా వద్దులే, డబల్ బోర్గా వుంటుంది" 



చిన్న కురాడిలా సజ్జన్ అలిగాడు. కారును లాక్ చేని తాళాలగుత్తి 

జేబులో వేసుకొంటూ, నాలుగడుగులు ముందుకు వేసాడు కర్నల్. విసు 

కొంటూ సజ్జన్ అన్నాడు- అసలే బొంబాయిలో తయారైంది. ఈ స్తటిక్ 

టేస్టు వుండదూ-పాడూందదూ. ఆందులో నీ నెలక్షను, ఆన్నికంటే ముఖ్య 

కారణం మహాకవి బోర్ గాడు ఇక్కడ తారనిల్లడం. 

బోర్ పేరు వినగానే కర్నల్కు నవ్వొచ్చింది చట్టూచూళాడు. బోర్ 

ఎక్కడా కనివించలేదు. “ఎక్కడా” అని రెట్టించాడు. 

“అడుగో, ఎదురుగా కనపడ్డంలేదూ, మెట్లెకష్కు తున్నాడు వచ్చినందుకు 

ఫలితం దక్కదు. పోదాం పద. గోమతీ ఒడ్డునెనా కూర్చుందాం. ఏకాంతంగా 

కబుర్లు చెప్పుకోవచ్చు. సజ్జన్ మాట్లాడుతూం టే అతని కంఠంలోంది అలసట 

తొంగిచూనింది. 

““ఆసలు నువ్వే బోర్కొడ్తున్నావ్: నాకు నినిమా చూడాలని వుంది. తీరా 
ఇక్కడికి వచ్చాం కదా. ఇదే చూద్దాం బోర్గాణ్ణి ఈ దరిదాపుకు రానివ్వనుగా. 

నువ్వు ఆలా చూస్తూవుండు. పద” అని డబాయింపుగా ఆన్నాడు కర్నల్. 

హాలు తలువులు దగ్గిరకు సజ్జనూ, కర్నలూ చేరారు వాళ్ళిర్దరి బిక్కట్లు 

విస్తుండగా బోర్ దృష్టి సజ్జన్ మీర పడింది. 

విర హే తదితరబృందం కళ్ళన్నీ సజ్జన్ మీదే వున్నాయి, మరీ 

పొడుగూ పొట్టకాకుండా తీర్చిదిద్దిన రూపం, ర కంతో ఉనికి పల్చని చర్మం 

లోంచి స్పష్టంగా కనపడుతోన్న తెల్లని అందమెన ముఖం, ఎత్తైన నుదురు, 

కాశ్మీరు గుడ్డతో కుట్టించుకున్న షేర్యానీ, వదులు పైజమా, చేతిలో ఓవర్ కోటు, 
అందరూ చేతులెత్తి నమస్కారం చేశారు, కొంచెం ముభావంగా సజ్జన్ (పతి 
నమస్కారం చేని హాల్లోకి వెళ్ళిపోయాడు. బోర్ వెంటనే లేచి ముందుకు 

వచ్చాడు అతనివెనుక శంకర్ లాల్ వర్మ లేచి వచ్చారు. తార కూడాలేచి కోటు 

మీద రాలిన కేకుముక్కల్ని దులుపుకొని పక్కనేవున్న కాఫీ కప్పు చేతిలోకి 
తీసుకుని గడగడ తాగసాగింది. చిన్నకోడలు సీటులో౨చి కొంచెం లేచి కాలువను 
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తలమీదకు తీసుకుంది. సన్నగాదగ్గి రాళ్ళవుంగరాల వేళ్ళతో రుమాలు తీసుకొని 

నోటిదగ్గరకు పోనిచ్చి లిప్స్టిక్ రంగరించుకున్న వెదవులను వైకి కిందకూ 
ఆరించి, మళ్ళీ మామూలుగా కూర్చుండి పోయింది. వచ్చినవారికి నమస్కారం 

చేసి వాళ్ళు ఆలాముందుకి సాగగానే పెద్ద కోడలు చిన్న కోడలు వైపుకు తిరిగి 

త-7”త్వరగా కేకును తినడం ఆరంభించింది. ఈ రోజంతా ఇం[దలొ్కంలో 

వున్నట్ట ఇనివిస్తోంది వెద్దామెకు. నర్లీస్, సురయా, రాజ్కపూర్, దిలీప్కుమార్, 

దేవానంద్, నిమ్మి, (వేంనాథ్ ఇంకా ఎందరు పేరు (పభ్యాతులు అర్జించుకున్న 
వ్యకులు వున్నారో వాళ్ళందరికీ పరమ మితుడైన విర హేష్ గారితో చిత 

జగత్తు ముచ్చట్లు వింటూ వారి పాట వినడం ఈ మహద్భాగ్యం ఆమెమనస్సును 

మత్తెక్కి స్తూ విచ్చిదానిలా చేస్తోంది. ఉత్సాహం అతిశయించి ఆమె మనసు 

గాలిలో తేలిపోతున్నట్లుగావుంది. 

“ఆరే నువ్యా- భలేవుంది. మీరు కూడా వచ్చారా మిస్టర్ సజ్జన్. కర్నల్ 

సాహెబు గార్ని చూడగానే పరమానందభరితుజ్జయ్యాను" బోర్ కీరించడం 

మొదలెట్టాడు. 

ఇంతలో కంకర్ లాల్ సజ్ఞన్ దగ్గరకొచ్చి "సజ్జన్గారూ, మా కుటుంబం 

కూడా వచ్చింది. మిమ్మల్ని చూడాలని బాలా వుత్సాహంగా వున్నారు" అని 

వాళ్ళను లేచి రావలసందిగా సౌంజ్ఞచేసాడు. న్ర్తి వంగా ఆందిరితోనూ పరిచయం 

చేసుకుంటూ “చాల నంతోషం” ఆని మాతమే ఆంటూ తన నీటు దగ్గర కెళ్ళ 

డానికి వెనక్కు. తిరిగాడు సజ్జన్. 

వర్మ అందు కున్నాడు. “మిస్టర్ సజ్ఞన్ గారు, మీ పెయింటింగ్స్ 

చూడాలని నా భార్య మిసెస్ లాల్ మొదలైన వారంతా ఉవ్విస్శరుతున్నారు, 

ఈరోజే తమను గురించి పేపర్లో ఓ వ్యాసం....” 

వర్మ వాక్యాన్ని పూర్తి చేయకముందే కల్పించుకుని విరహేష్ తన 

వుంగరాల జుట్టును వెనక్కు. తోను కుంటూ- "మీరెప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు 

చూపిస్తాను రండి'' అని ఏదో మాట్టాడటోయాడు కాని సజ్జన్ ముఖం బిగుసుక 
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పోవడాన్ని గమనిస్తోన్న కర్నల్ విరహేష్ వైపు గుడ్లు క “బోరేష్ీ 

అనగానే జంకాడు. 

ఆ పేరు వినగానే విర హేష్ ముఖం ముడుచుకు పోయింది. కాంత పూర్ణ 

మైన కంఠంతో సజ్జన్ వర్మను వుద్దేశిన్తూ-“వీరి నందరిని తీసుకుని ఎప్పుడైనా 

రాండి కాని దయచేసి ముందుగా తెలియ జేయండి. వెళ్లామా కర్నల్?” 

అక్కడ నుంచి వాళ్ళిరరూ కదిలి పోయారు. 

కర్నల్, సజ్జన్ బాక్సులో కెళ్ళి కూచోడం శంకర్ లాల్. విర హేష్ 

ఆందరూ చూశారు. 

బాల్కనీలో కూర్చోడం విర హేష్కు ఎబ్బెట్టుగా ఆనివించింది. కాని తన 
అభిమానులపట్ర మర్యాద చూవించాలి, అందుకని కిమ్మన కుండా కూర్చున్నారు. 

ఇద్దరు కోడళ్ళూ. తార కూర్చున్నతర్యాత ఒక సీటు వదిలేని శంకర్ లాల్ 

మిస్టర్ వర్మ కూర్చున్నారు. చిన్నామె ఎందుకో మశ్శీలేచి శంకర్ లాల్ (పక్కనే 

వున్న కాళీ సీటులోకి వచ్చి కూర్చుంది. తార (పక్క నేవున్న సీటు కాళీగా వుంది 
కూర్చుందామని విర హేష్ దగ్గరకు వచ్చాడు. మళ్ళీ ఎందుకో ఆగిపోయాడు. 

“ఇప్పుడేవనె ” అంటూ విర హేష్ బాకు వైపుగా వెళ్ళాడు. 

బాక్సులోకి విర హేష్రాగానే కర్నల్, సజ్జన్ ఇద్దరికీ కోపం వచ్చింది. 

"తమభోటి వారు వచ్చినందుకు ఎన్నో ధన్యవాదాలు” అంటూ విర హేష్ 

పళ్ళికిలిందాడు. 

కర్నల్ తొడమీద సజ్దన్ గ్ల్తాడు. క శ్లైరజేని “*లోరేష్ నువ్విక్క 

జ్లుంచి వెళ్లిపో. మమ్మల్ని డిస్టర్స్ చేయకు. పో" అంటూ కర్నల్ గదిమాడు, 

“సోర్రా, ఇప్పుడే పోతాను” ఆంటూ విర హేష్ వెనుక సీట్రో కూల 

పడ్డాడు. కళ్ళల్లో దైన్యాన్ని నింపుకుని “'సజ్జన్ భాయీ, ఈవిక్చర్లో అంది నా 

వుద్దేశ్యం ఈ విక్చర్లో నా పాట ...” అని చెప్ప బోతుండగా 

“అయ్యా ఈ వికృర్ణ్లోనే వుందీ. ..ఖర్మ” అన్నాడు వెటకారంగా సజ్జన్ 
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కర్నల్ అందు కున్నాడు - మాకీవిషయం తెలిసే రానేరాక పోదుము; 
సరే. నువ్విక్క జ్ఞుంచి ముందు నడు 

‘(౪ ఇప్పడే పోతున్నా. ఇందులో మ్యూజిక్ డైరెక్టరు నా 

రాగాన్ని...., 

=బోరేష్,, ఆంటూ గర్జించాడు కర్నల్. 

చేతులు జోడిస్తూ * అందరి ముందు నన్ను దయచేసి ఆలా విలవకండి. 

ఒంటరిగా వున్న పుడు కావాలంటే వంద చెప్పు దెబ్బలు వడ్డించండి =” ఆంటూ 

విర హేష్ చిన్నగా వితిమాలు కున్నాడు. 

"అలాగైతే ముందు కదులు” 

or ఆ ఆ( సరే” 

అన 

మర్యాద దక్కదని టోరేష్ అక్కు బ్రుంచి లేచాడు. మూడో బెల్లు కొట్టారు. 

రికార్డులు ఆగి పోయాయి, విరహేష్ తన వరుసలోకి వచ్చాడు. దారిలో నాలుగు 

జతల దంపతులకు “క్షమించండి” థాంక్యూ" ఆని చెప్పు కుంటూ పెదకోడలూ 

వద్దకొచ్చి ఆగి పోయాడు. కాళీసీటు వెపు చూవిస్తూ తారతో విర హేష్ ఆన్నాడు, 

మిసెస్ ఫ్రీజ్ ....నేను యిక్కడే కూర్చుంటాను. ఇక్క భుఐచి సీ ర్ 

యాంగిల్ బాగా వుంటుంది, మీకేమీ ఆభ్యంతరం లేదు కదా? నీకు? సీట్లో 

కూర్చుంటూ చాల సున్నితమైన భాషలో తారను వెద్దామెను ఆడిగాడు ఓవర్ 

కోటూ, సిగరెట్టు టిన్నూ ఒళ్ళో పెట్టుకుంటూ ళం5ర్లాల్ వైవు తిరిగి మీకు 

దూరమెఫోయారు. సరే కానివ్వండి” ఆఏ కంఠం కొంచెం పెద్దది చేసి అన్నాడు. 

అందరికన్న వెఠ హేష్ దూరం ఆవడ్రం చిన్నామెకు బాదగా వుంది. 

మాటలు విశడానికి ఆమెకు కుదరదు. 

న్య్యూన్రీల్ (పారంభ మెంది. మెల్లగా తారతో మాట్లాడు తున్నాడు 

విరహేష్ “విక్సర్లో ఒక చోట నేను కూడా యాక్టుచేసానండి. సినిమా చూశాక 
ఎ సీన్లో వున్నానో చెప్పండి చూద్దాంో అన్నాడు. 
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"నిజంగా!' ఆశ్చర్యపోతూ తార అడిగింది. 

“ఎఏమిటి?'' తారను పొడుస్తూ చిన్నామె (పశ్నించింది 

“మిస్టర్ విర హేష్ వఏక్సర్లో నటించారట కూడాను” అంది తార. 

*'ఆలాగా*”” ఆంటూ వుత్సావాంతో యీ విషయం తన భర శంకర్ 

లాల్కు చెప్పింది. శంకర్లాల్ మిస్టర్ వర్మకు చెప్పాడు, 

వెద్దామెకు వాళ్లేం మాట్లాడుతోంది వినపడలేదు. విరహేష్ సీట్లో 

నరిగ్గా కూర్చోగానే అడిగింది మీరేం చెపుతున్నారు" అని. 

విర హేష్ ఆమె వెపు తలవంచి నవ్వుతూ అన్నాడు. “నేనీ నికృర్లో 
కొంచెం నటించాను కూడా. డ్రెరెక్షరూ మిగతా వాళ్ళంతా గొడవ వెడితే నేను 
కూడా కొద్దిగా యాక్షింగు చేసానూ. 

(మీ పోర్షన్ వచ్చి నపుడు దయచేన నాకు చెప్పండి" అంది వెద్దామె. 

'* బలే మీరే స్వయంగా నన్ను గుర్తంచలేరన్న మాట' ఆంటూ 

విరహేష్ ఆమె వెపు చూశాడు. 

చీకట్లో, దగ్గరే కూర్చున్న వెద్ద మనిషిని నిగ్గుతో నిండిన వెద్దామె కళ్ళు 

ఓసారి చూసాయి. మళ్ళీ విరహేష్ వైపు తిరిగి *ఆయితే ఆచ్చంగా ఇదే వేషంలో 
కనపడతారా?' ఆని అడిగింది. 

11 ఆ( కచ్చితంగా ఇదే వేషంలోనే, ఈ మోస్తరుగానే” వెదామె ఆంద 

మైన తెల్లని దేవాఛాయ ఆ అందానికీ వన్నెలు తెచ్చిపెట్టే ఆ అమాయకంతో 
కూడిన _పక్న- ఈరె_టిని చూని విరహేష్ నవ్వుకున్నాడు. పెద్దామె తన 

అమాయకత్వానికి నిగ్గు పడింది. 

న్యూస్ రీలులో ప-డిట్ జవహార్లాల్ నెహుగారు ఆటల పోటీల కార్య 

క్రమానికి పారంభోత్సవం చేస్తున్నారు. ' 

ఏక్కర్ _పారంభంలో సన్సారు బోర్డు సక్టిఫికెటు కనపడగానే అందరి 
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కళ్లూ విర హేష్ పేరు చదవడానికి తెర ఆంతా ఆదే పనిగా చారెడంత చేసుకుని 

కాచుక్కూచున్నాయి. 

విరహేష్ వేరు కనపడింది తెరమీద. అంతే విర హేష్ బృందం ఆంతా 

కృతార్జులయ్యారు. తన పేరు రాగానే హుషారుగా విరహేష్ సిగరెట్టు దమ్ము 

గట్టిగా వీల్చి బూడిద విదిలిద్దామని చేతిని కిందకు వంచగానే వెద్దామె మణికట్టు 
చ్మురుమంటి. పెద్దామె, విరహేష్ ఇర్దరూ తమ చేతుల్ని వెనక్కు లాకొన్నారు. 
చేయికాలలేదు కద ఆని విర హేష్ పరామర్శించాడు వెద్దామెను. ఆబ్బే లేదంది. 

పెద్దామె లోలోపల మరిసిపోతోంది. నిజంగా విర హేష్ ఆమే చెయ్యి 
కాల్చినా అమె అదే సమాధానం చెప్పేది. 

తన సీన్ వస్తుందనగా విరహేష్ ముందు తారకు తెలిపాడు జాగతగా 

చూసూ వుండమని. తార చిన్నామెకు ఆలా చివర కూర్చున్న వర్మ వరకు ఈ 

వార్త అందిపోయింది. అందరూ వూవిరి బిగపట్టి (ప్రపంచంలో కెల్ల విచితమైన 

ఎనిమిదో కళాఖండం .తెరమీనకు రాబోతున్నట్లుగా సీట్లను ఆదిమిపట్టి కూర్చు 
న్నారు. 

నాయికకు నిశళృయ తాంబూలం జరుగుతోంది. చాలామంది పార్టీకి 

వచ్చారు. వాళ్ళలో విర హేష ఒకడు, హీరోయిన్ను విష్చేని ఓ కు ర్చి లో 

కూర్చుంటాడు. తర్వాత రెండు మూడు పర్యాయాలు కెమెరా ముందు అతడు 

కనపడ్డాడు. 

తన సీశు రాగానే పెద్దామెతో మెల్లిగా విర హేష అన్నాడు-”“ ఇప్పుడే 

ఈ దీనణ్ణి గు రించండి”. 

వి శాంతిసమయంలో వెద్దామె విరహేష్ ఒకరినొకరు చూసుకున్నారు. 
ఇద్దరి కళ్ళూ కలిసాయి. అంతే. విరహేష్ తన జీవితం సాఫల్యం పొందినట్లు 

పొంగి పొయ్యాడు 
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9 
ఆటవదలగానే కర్నల్, సజన్ హాల్లొంచి బయటకు వచ్చి కారులోకూర్చు 

న్నారు. చూస్తుండగానే వాళ్ళు హజరత్గంజ్ చేరుకున్నారు. దగ్గరలోనే వున్న 

రెండు చౌరస్తాల్లో వరుసలు తీర్చినట్లు కార్లన్నీ నిలదిడివున్నాయి. ఎలక్టి9క్ 

దీపాల కాంతితో, రకరకాల ష్యాషన్త తళతళలతో ధగధగ మెరిసే ఆభరతా 

లతో కిలకిలమంటూ తిరుగుతూ షాఏంగుచేసోన్న వయసులో వున్న ఆడా 
మగాతో ఎప్పుడూ పరిమళిస్తూ వుండే హజరత్గంజ్, ఎముకలు కొరుక్కు తినే 
ఆ చలిరాతిలో, తన సువాసనలన్నీ పొగొట్టుకుని, కళావిహీనంగా వుంది. 
ఆప్పుడే పసుపుకుంకుమను పోగొట్టుకున్న వితంతువుకు గాజులు పగలగొడు 
తోంటే మణిబంధాగ్ని అంటుకున్న ఆఖరి గాజులా మెఫౌయిర్ సినిమా వద్ద 

మాతం వెలుతురూ, కళా కానవస్తున్నాయి. లాల్ బాగ్ వెపు కారును పోనిస్తూ 

“ఇప్పుడే నా కోటు తీసుకొసాకు, [డయ్వాష్కు ఇచ్చాను. నిస్ను వదిలి వచ్చే 

ప్పటికి దుకాణం...” అని కర్నల్ సజ్జన్ తో అంటూండ గానే సజ్జన్ ఆతను 

మాట ముగించకముందే నల్నిక్క డే వవిలేనిపో, నువ్వు ఆటుకుంచే ఇంటికి వెళ్ళి 

పోవచ్చు” ఆన్నాడు. 

“ఎందుక 1” అనె రెట్టించాడు కర్నల్. 

“నేను అలా=లా పచారు చేసుకుంటూ వెళాతాఒ అన్నాడు సజన్, 
ma) 

త్త 

కారు ఆగింది. 

“ఆరె నిన్నిక్కుడ దిం వేని వెడాతానా? కోటు 

అన్నాడు కర్నల్. 

లేదురా బాబు. నేన నడచి వెళతాలే” కార్లోంచి దిగాడు సజ్ఞన్. 

దిగోలుగా పున్న సజ్జన ముఖాన్ని చూస్తూ “పొద్దున్నుంచి నిన్ను 

చూస్తున్నా. ఏదో దిగులుగా వున్నా వేమిటి! ఏమైనా విశేషం వుందా?” 

“ఏమంత వపిశేషంలేదు. వూరికనే. తర్వాత చెబుతాగా” 
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ఫుట్పాత్ వెపుగా వెళాడు సజ్జన్. 

ఇవ్వాళ వుదయంనుంచి సజ్జన్ మనస్సు వ కళాకారుని 

నాజూకు వృదయంవై సమ్మెట దేబ్వలు ఒకటి తర్వాత ఒకటిగా ఉదయంనించి 

పడ్తునే వున్నాయి సజ్జన్ను పొగడ్తూ వచ్చిన వ్యాసాన్ని పురస) రించుకుని 

వుదయం మహిపాల్ ఏవేవో ఆనరాని మాటలు అన్నాడు. ఈ సంఘటనతో 

ఆతని మనస్సు గాయపడింది తర్వాత బొమ్మను తట్టలో పెట్టకుని ఐకార్లో 
వాళ్లందరికి చూపించుకుంటూ .తానే ఒక వింతగా తయారయ్యాడు. దాన్ని 

తీసు కెడ్తూతూంటే అతనికి చాలా నిగ్లేనింది. ఇబ్బందిగా అనిపించింది. తర్వాత 

మాస్టర్ జగదింబా సహాయ్ ఆభ్యుదయ భావాలుకల కుమారై రెండు మూడు 

సూటి పోటి మాటలతో అతన్ని పొడిచింది. ఆ యువతిని పొందాలనే వాంఛ 

ఆతనిలో రేగింది. ఆంతే, అతని అంతరాత్మ కొరడా దెబ్బలు కొట్టడం మొద 

లెట్టిది. ఇక చిత ఇప్పుడే అతని వ్య క్రిత్వానికి వున్న రెండు పొదలూ విడదీని 

ముందుభాగాన్నీ వెనుక భాగాన్నీ చితించి వెళ్ళిపోయింది. 

అతనికిప్పుడు వయస్సు ముప్పెరెండు సంవత్సారాలు. పొౌంఢావస్నలో 

అవివాహితునిగా వుండడంచేత అతనిలైంగిక జీవితం కూడ చొంకలు తిరగడం 

మొదలెట్టింది. ఒక్కో పర్యాయం రెండు మూడు నెఐలు ఆతనికి స్రీ వాసనే 

తగలదేమో, ఆలాంటి అవకాశం వచ్చీ రాగానే మరీ అతిగా |పవర్తి రించేవాడు 

అతని జీవితంలో ముగ్గురు శ్రీలు పవేశించారు. ఒక వ్య క్రి ఆతను గబ్బిచ్చి 
కొనుక్కుంటాడు. రెండోవ కి కితో చేమవ్యవహాకం నడివీస్తూ రసానుభూతిని 

పొందుతుంటాడు. మూడో వర్గానికి వ. ఆడవారంతా మర్యాదకోసం అనేక 

సంబంధాలు ఏర్పరచుకుని అతనితో కలి సేవాళ్ళు ఒక తల్లి ఆఎటేనే అతనికి 

అపారమైన (కద్దాళ కవుండేది. న్రీపట్ట అతనికున్న ఆ శద్ధాభావనే ఈరోజుఆతని 

చెంప ఫెళ్ళుమని కొడుతోంది. ఆతలికి చాలా కలవరంగా వుంది మాటిమాటికి 

ఆతని తల్లి జ్ఞ పికి వసోంది. 

సజ్జన్ తల్లి గతించి పదకౌాండు సంవత్సగాలు గడిచాయి. తండి శాం 

మనోవార్ వర్మ చాల విలాస వురషుడు. విదేశాల నుండి వారిస్టరుపట్టం పుచ్చు 
లట 
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కొచ్చాడే కాని ఒక్కరోజూ వకాల్తాచేన్ంది లేదు. ఎప్పుడు చూనినా నృత్యం, 

సంగీతం, మేజువాణీలు, మద్యం అలాగే వ్యననాల్లో మునిగితేలేవాడు. దాదాపు 

పది లక్షల రూపాయల వరకు హారతికర్పూరంలా హరించుకుపోయింది. ఇంటికీ 

ఎప్పడోకాని వచ్చేవాడు కాదు, ఆథవాఎప్పుడొచ్చినా ఇంట్లో పనిచేసే నౌకర్తూం- 

ఆఖరుకు సజ్జన్ తల్లికి కూడ ఎవరో కాటు వేసినట్లుండేది. తండి) అంటే 

ద్వేషించేవాడు సజ్ఞన్. చీటికిమాటికి తన తల్లిపై ఆయన విరుచుకుపడేవాడు. 

బూతులు లిడుతుండేవాడ, అప్పుడప్పుడు చెయ్యి కూడా చేసుకొనేవాడు. సజ్జన్ 

తల్లి మహాసాధ్వి. శాంతస్వభావం కలకి. గుంభనమైన మనిషి. ([వతాలు నియ 

మాలూ, ఉపావాసాలతో జీవితమంతా కఠోరంగా గడిపేది. ఆమె (బతికున్నంత 

కొలం ఒక్కరోజు కూడా గడపదాటి బయటికి వెళ్లడం తను చూడలేదు. ఒక 

పర్యాయం ఆమె తనతో అన్నట్టు జ్ఞాపకం-"నా ఆతగారు మరణిం చేప్పుడు 

నాకు చెప్పిపోయింది. ఇల్బు చక్క పెట్టుకో. వంటింటితాళం ఎప్పుడూ నీ దగ్గిరే 
వుంచుకో, గుమ్మందాట్ి ఎప్పుడూ బయటికి వెళ్ళొద్దు" అత్తగారు చెప్నిపోయిన 

మూడు మాటలూ చివరివరకు ఆమె నిలబ్ పట్టుకుంది. 

సజ్జన్ తాతగారెన కన్నోమల్ ముమ్పైరెండుసంవత్సరాకే కంచి 1902 
లో కన్ను మూళాడు, సర. క్యాంమనోవార్ ఆప్పుడు ౬ శి విల్లవాడు. 

ఎ స్టేట టుకోర్టు పరమైంది శ్యాం మనోహర్ మేజర్ అయ్యేవరకు ఎవరికి వారు. 

చేతికందినంతా లక్షలకొద్దీ తినేశారు, సప్టన్ నాయనమ్మ పాపం ఆన *యకురాలు 
క 

చుట్టపక్కాలు యిల్లంతా డోదుకొంటూంది గుండే బద్దలు కొట్టుకునేది కాని 

ఆమె మొర అలకించే ఏ ఎవరు? కొడుకు 'తండికిమర్ల ఆ తెలీవ్ గలవాడుగా 

పెరుగుతున్నాడని ఆమకు సంత ప్రీగావుండేద. పట్టుబ బి క రిస్టరు చదవడానికి 

విదేశాలకు వెళ్లాడు శాం జనా వారీ. ఆ కర్వా 

ఇదంతా సజ్జన్కు ఈ రోజుకూడా దాగా జ్ఞ బాప 

విదేశాల్నుంచి రాగానే కాంమనో వార్ es మారిపోయాడు. పారిస్ 

లోని నై టుక్షబ్బుల [పభావం అతసిమీడ ముదవేనింది. డబ్బులు పుష్క ల౦గా 

వున్నాయాయె, యవ్వనంలావున్న గుడ్డిగురా9గ్న కళ్లి) వదిలేసే తోలడం మొద 

లెట్టాడు. 

త ర చనిపోయిండి. 

కం 
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అయితే దురదృష్టవళాత్తు ఆతని తండి కూడా అళగారిలా ముప్పడ్ 

రెండు సంవత్సరాలకన్న ఎక్కువ బీవించలేదు, ముప్పైరెండు రాగానే అతను 

కూడా యిహలోకయ్యాత చాలించాడు. సజ్జన్ అప్పుడు జూనియర్ కేంిడ్డి 

చదువుతున్నాడు. పదమూడు సంవత్సరాల (ప్రాయంలో కొ త్రమలుపులు తిరిగే 
మనన్సు సజ్జన్ను వేధించడం మొదలెట్టింది. వుట్టుకగిట్టుక, పర మేళ్ళరుడు- 

మతం, స్వాతంత9ం-పాలకులమెప్పుపొందే రాజకీయ ఎత్తులు, దేళ పరిస్థితులు 

ఇంకా ఎన్నెన్నో ఆలోచనాతరంగాలతో పాటు యవ్వన మాధుర్యాన్ని బయ 

టకు లాగి చూద్దామనే తపన, అతని మనసులో మెదలడం పారంభించాయి, 

భర్త మరణించగానే కొడుకు వివావాం చేయాలని త ల్రితంహతహలాడింది. 

కాని సజ్జన్ చేసుకోనని మొండిప ట్టుపట్టాడు. ఇంత చిన్న వయసులో పెళ్ళి చేసు 

కో వాలన్న తలంపు ఆతనికి లేదు. పెద్దవాడయాక తనకు నస్ అమ్మాయిని 

చేసుకోవాలన్న కోరిక అతనిలో ప వుండేది. తల్లి కష్టపడి తెద్చిన 

సంబంధాన్ని తను ఒప్పుకోలేనని ఆతిను రిలృయంగా చెపొలేడు. ఆమె ఎఎసిక 

లేనిన వల్లను వినావాం చేసుకుంటే ఆతని జీవిత సహచరణికాలేదన్న వ్ష 

యాన్ని మూడు సంవత్సరాలు గిడీచిన తర్వాత నూనూగు పాయంలోకూడా 

ఆతను తల్లికి ధెర్యంగా చెప్పలేకపోయాడు. ఆతనికి 

కూడా కావాలీ. సువాసన ఆంటే వపషులో ఆతనికత వ్ 

నోములూ, నపవాసాల. చేసె కఠరోశచత్తా పరురాలు 

దు. బాగా చదున్తకొన్నదీ. ఆధునిక భావాలు కంద్మీ 
లీ. 

వున టుండీ ఓరొజు ఆశని వరి వాఠాతుగా సజన్ కాళు వపటుపండి 
a 0 క్ = డు గా (a) 

నై డై é య 5 

కళ్ళలో సళ్ళు నింపుకుని “నాయనా, నిన్నాకటి యాలించాలనుకంటున్నాను. 
ర్తి ఇ క్ష a వ qe ఇ సీ తండి అడ గులో నదవకు జీవితం అంతా వడుసోనే గడిపాను ... నువ 

౧ 

ని 



తల్లి అంటే సజ్జన్కు ఎనలేని (పేమ. తనకు కాబోయే భార్యలో ఏ 

లక్షణాలు వుండరాదసు కున్నాడో వాటినే తన తల్లిలో చూని ఆమెను గౌరవించే 

వాడు ఇది అతని ఓ విచ్చితమైన మానసిక స్థితి. చరిత హీనడైన తండికి 

వ్యతి రేకంగా తలిలోవున; సౌళీల్యత అతనికి ఆదంలా ఎప్పుడూ కళకు కటినటు 
రా a ౧ ౧ ట్ర ౦౧ 

కనపడు తుండేది. అత్యాచారాల , అఘాయిత్యాలు చేనిన తండి, ఎపుడూ 

మౌనంగా, ఓర్మితో మమకారాన్ని పంచుతుండే కరుణామము అయిన తన తల్లి 

తుందు కాంతి హీనంగా నూ. జుగుపాాకరంగానూ కనపడుతూ వుండేవాడు, 

ఒక్క. తండి మినహా యింకెవరిని చూసినా వాళ్ళను మనస్సులో గౌర్ 

వించేవాడు. ఆతని తల్లి ఇతరుల కష్ట సుఖాల్లో భాగం పంచుకునేది. శుచి, మడి, 

నిష్ట ఆంటే ఆమితమెన అనురాగం వున్నా తన ఇంట్రో పనిచేసే నౌకరు భార్య 

క్షయ వ్యాధితో బాధపడోంటే ఆమె వుమ్మ గూడా ఎత్తిపోని శుభ పరిచేది. 

అలా చేస్తుండగా ఆతను స్వయంగా ఓ పర్యాయం చూళాడు కూడాను. 

సజ్జన్ మనస్సు మీన అతని తల్లి చెరగని ముద వేసింది. తండి 

తొక్కిన దారి తొక్కనని తల్లికి మాటయిచ్చి ఆతను మానసిక సంఘర్షణను 

కొనితెచ్చు కన్నాడు, ఈలోగా చిన్నతనం నుండి ఇతనిలో పాలు పోసుకుని 

పెరుగుతున్న చిత లేఖనం ఆక కాశం రాగానే వాళ్ణిపకంగా మారింది. 

సిగ యన్ కేం బిడి సాసు'గానే పె చదువులకు పోక ఆర్ట్స్ స్కూల్లో 

చేరాడు సజ్జన 

తం డి మరణించిన అడు సంవత్సరాలకు అతని లలి కూడా స్యర్గను 

అమన్ ను జన్ ము nD కూన్యం వ్యాపించింది. 
వ! 

గ్ వడాసికై చితకళ వంక పెటుకుని దేశ మంతా 
_ చ 



లేక్కలు వేయడమన్నా తండీలా కాక ఎక్కువ (శద్ధాసకులు చూవించేవాడు. 

నౌకర్ల వెనా, గుమాసాల వైనా ఒక కన్ను వేసి వుంచేవాడు ఆస్థిని పెంపొం 

దించాలన్న ఆసక్తి లేక పోయినా ఆ మిగిలిన ఐశ్వర్యాన్ని సంరక్షించు కోవడానికి 

జాగత్త పడేవాడు. ఇ విషయాల్లో నిగహం (పదర్శిస్తూ ఒక్క స్రీ విష 

యంలో మాతం ఆతను మనస్సును కదే యలేక పోయాడు. 

బదు సంవత్సరాల్లో ఆర్ట్స్ స్కూలు డిపోమా ప్యాసయి, దేళ వ్యావి 

తంగా తిరిగి అనుభవం మీద ఓ నిద్దాంతం తెలుసుకొన్నాడు వివాహం. చేను 
కోవడం కనీసం అతిని విష మంలో అవసకం కాదని, ఒకవేళ అవసరొక్తాక్తా 
మనిషనే వాడు ముప్పై సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత సరైన వ్యక్తిని సేవిత 
భాగస్వామినిగా ఎంపిక చేసు కోవడం సుకరం ఆవుతుంది. ఎంవిక చేసుపనే 

లోకజ్ఞానం, ఆవగాహన ఆబ్బువాయి. చితకళ ద్వారా సాఫల్యాన్నీ కీరి నీ 

సంపాదింబగానే అతనిలో పెరుగుతున్న వుత్సాహం స్వార్థాన్ని కోరు కోవడం 

మొదలైంది. ఆ దృష్టితో చూన్నపుడెల్లా స్త్రీ అనేది అకనికి భోగ్య వసువుగా, 
మనస్సు రంజింపచే సే సాధనంలా, దేహానికి స్ఫూర్తి నిచ్చే పముట్లు గా కనివించ 

సాగింది. వైన కప్పుకొన విదేశాల ఆదళ్శాలను మెక్చు కంటూ ఆతను స్త్రీని 

అందమైన వుపమానాలతో అలంకరించే వాడు, కాని వైన పేరుకొన్న విదేశీ 

నాగరికత ఆనే ఆనాచు తొలగి పోయింది. ఒకత్తీవె జరిగిన మఘమోరంతో, 
దయనీయ పరిస్థి కుల్లో ఆమెకు వచ్చిన చావుతో సజ్జన్లో దాగివున్న నిజాయితి 

వుద్రేకంతో పొంగివెకి వచ్చింది ఆదే నిజాయితీని |పకటిస్తూ జగదంబా 
సహాయ్ కూతుర్ని సజ్ఞన్ చూడగానే అతనిలో లెంగ్క వాంఛ ఒలీయం 

కావడం చూని, ఆతడు సిగ్గుతో తల వంచుక పోయాడు. 

పలాయనం చితగిసున్న మానవుని మనస్సు = విచ్మితమైన చిక్కు. 

మొట్ట మొదట మనిషి తన నీడ నుండే దూరంగా జరగడం మొదలెడతాడు, 

అపుడు తన చాకచక్యాన్ని చూసి అతడు గర్పిసాడు. అతని చాకచక్యం 

గర్వానికి హేతువైన్వుడు దాని నండి వారి పోతాడు, ఆ భయమే బరితెగిన 
ఆంబోతులా ఆతజ్జి కుష్కుటం మొదలు వెట్టగానే దాన్నుంచి వేగంగా తప్పించు 
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కునే ప్రయత్నంలో ఆతని అణువు అణువు చెల్లా చెదరు కావడం మొదలవు 

తుంది ఇంకా భయా కాగింతుడై మరింత విచ్చిగా పరుగెత్తడం ప్రారంలిసే 
తనకు తాను నిర్మించుకున్న మాయా మందింఠంలో దారి కానరాక [పతిసంభంతో 

డీకొంటూ వెరి వాడవుతాడు. తనలో వెర్రితలలు వేస్తున్న ఆ పిచ్చితనాన్నే 

మళ్ళీ జోకొట్టి నిదపుచ్చే పయత్నంలో ఆతని లోని చైతన్యం మొద్దుబారి 
పోతోంది. సజ్జన్ శరీరంలో చలనంవున్నా కూడ మానసికంగా ఒకచోట దిగ 

బడి పోయాడు. ముందడుగు వేతలేని ఆగుంటలోపడి కొత్తగా పట్టి మచ్చిక 
వేసుకున్న దున్నపోతు తాళ్ళు తెంచుకుని పారి పోవడానికి (ప్రయత్నించే విధంగా 
అతను కూడ స్వేచ్చను పొందాలని బుస కొడుతున్నాడు. జనసంచారం పల్చ 

బడిన ఆతని దొడ్డి పైవు పరాగ్గా నడచి పోతున్నాడు. ఆయినా ఎందుకో అలవాటు 
చొప్పున అతని కాళ్ళుసరైన మార్గంలోనే నడుస్తున్నాయి. చలిగా వున్నట్లు 

మనస్సుకు తోచింది. ఆపయత్నంగానే చెస్టర్ కోటు వేసు కున్నాడు. అతను 
షానజన్ రోడ్డులో నడుస్తున్నాడు. రెండు వైపులా మొవారించివున్న బంగా కాలు 

రోడ్డు మీద నడసోన్న వ్యక్తిని చూని నిర్తిప్రంగా వున్నట్టున్నాయి. ఆతను 
కూడా వాటిని పట్టించు కోనట్లు ఆ వాతావరణంలో వుండి కూడా ఆంటీ అంట 

కుండా ముందుకు నడలి పోతున్నాడు. 

ఎదురుగా వస్తున్న కారు ముందు లైటు ఆతని మీఏ పడింది. సజ్జన్ 
వులిక్కి పడ్డాడు, గబుక్కున రోడ్డాకు ఎడంగాతొలగి మామూలుగా తలవంచుకుని 

నడున్తున్నాడు, 

కారు వచ్చి ఆతని (పక్కనే ఆగింది. వాఠాత్తుగా కారు అతని (పక్కనే 

ఆగగానే సజ్జన్ తుశ్శిడ్డాడు, ఖంగారులో ఆతను పడి పోయేటంత పనయింది. 

కార్లోంచి ఓ కోమల కంరి బిగ్గరగా నవ్వింది. 

పక్క_కుతిరిగిచూకాడు. కార్లో షీలా ఒయ్యారంగా పగరిబడీ నవ్వుతోంది. 

ఆమె పక్కనే మహీపాల్ కూర్చున్నాడు. ఈసుకో మంటున్న అతని మనస్సుకు 

ఆక్షణంలో షీలానింగూ, మహీపాల్ కనపడడం కొంత ఊరట కలిగింది. 
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“ఎక్కణ్ణుంచీ వస్తున్నావ్ మహాశయా” అంటూ ఓవర్ కోటు కాలర్ 

పటుకొని లాగి షీలా మత్తిలిన స్వరంతో ( పళ్నించింది. 

ఇంతకుముందు మనసంతా వికలంగా వుంది సజ్జన్ కు, ఇపుడు కొంచెం 

తేఓక పడ్డాడు, “మరి మీరెక్కల్డుంచి దయచేసున్నట్తు” అని ఎదురు (పళ్న 
వేళాడు. 

“యమలోకం లోంచి” నవ్వుతూ మపహీపాల్ అన్నాడు, 

మహిపాల్ భుజం మీద గుద్దుతూ షీలానింగ ఆంది. “మన రహస్య 

లోకం స చెప్పకు యూపూల్ తెలిసిందంటే అక్కడి కూడ ళయారౌ 
తారు యాపి ల్ చెట్లు నాటటానికి” 

షీలాసింగ్ విసిరిన మర్మోక్రికి సజ్జన్ కీలుపై వాత పెక్టినల్ణయింది, కొని 
పెకి దెబ్బతిన్న వాడిల- కనబడకుండా నటిస్తూ పైకి నవ్వేశాడు. 

“అయితే రాండి. నా రూములోనే కూర్చు దాం. కాఫీ తాగిస్తాను, ఆదీ 

వద్దంటే మరికొంత ఆ మందే పుమ్చుకుంయరు కాని”. 

"రాల సేపవుతుందోయ్. ఏం, డాక్టర్, ఇప టెం తయింద? ” 

*ట్వంటిమినిట్స్ పాస్ట్ ఎలెవెన్. ఏమంత ఎక్కు వకాలేదు. మరైతేకార్లో 

కూర్చో దుర్దన్ | వెళ్లాం" ; 
లలో 

= ఇప్పుడు రాన లే. ఇంకోసారి చూద్దాం. సంజాయిషీ ఇచ్చుకోవడానికి 

షీలాకి శ్రీవారు లేకపోయినా నాకో ఇల్హాలుందిగా ఇంటిదగ్గర యక్షిణీలా 

కాచుక్కూచునుంటుంది", 

చివరికి సజ్జన్ కార్లో ఎక్కి కూర్చున్నాడు. మహిపాల్ నూటల్ని లెక్క 
చేయకుండా 'లేలాండులావున్న తన స్టూడేబేఠర్ని వెనక్కి తిప్ప సాగింది షీలా. 

ఇంతలో మహీపాల్ని చూనూ సజ్జన్ ఆన్నాడు- “ఏదో రోజు నిన్ను 

తప్పక నా కేన్వాసు మీదకి దింపేస్తాను. ఒకో వెపు సముదం మరో వెపు ఆగ్ని 
గోళం-ఈ రెంటికి మధ్య మండుతూ ఆరుతూ నువ్వు నిల బడి వున్నావు”. 
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“*నో-నో, షీలాను జడిపీంచాలన కంటున్నావేమిటి. ఆంతతేలిక మనిషి 
కాదులే. వెయ్యి డ్మిగీల వేడివున్నా ఆమె కరగదు, జీరోపాయింటు వచ్చినా గడ్డ 

కట్టదు”. 

“*దయచేని నా వకల్తా తమరు పుచ్చుకోకండి. వీరివినుర్తు నిన్ను గురించి 
కావు. ఈజబిట్ నాట్ దుర్దన్ 1” 

సర్దెస్తీ నాట్. పేర్ నెక్సంటే నాకు ఎంత అభిమానమో మీకు తెలుసు, 

జని చెప్తూంటే పజ్జన్ గుండె వేగంగా కొట్టుకుంది, జగదంబా సహాయ్ 

కూతూరూ చిత ఆతని మనస్సులో మెదిలారు. 

సజ్జన్ ఇంటిగేటు దగ్గరకు రాగానె కారు హారన్ మోగింది. ఇన్ ఆల్ 

ఫేర్ నెన్, షీలా హృదయం కళాకారులకు మల్లేవేడే కాని ఆమె బుజ్జమాతం 
సైంటిన్లులా కూల్'' అని ఆన్నాడు మహీపాల్. 

 మహీపాల్ వెలిబుచ్చిన ఆభి పాయం షీలాకు బాగా నచ్చింది. “'నావృత్రి 

కూడా కోరుకొనేది అదే. ఆర్ట్ పన్ సెన్స్-” 

“నువ్వు నాకావేళాన్ని తెవ్పన్తున్నావు షీలా, ఈ రోజుల్లో తొంభిశాతం 

డాక్తర్జింతా హంతకులు. కసాయివాళ్లు. న్యాయంగా చెప్పాలంటే ఆన్ కాన్షన్లీ ఠి 

నో_ ఆ కోవకు నువ్యుకూడా....” 

కాపలాదారు వచ్చి గేటు తెరిచాడు. 

ఆర్జరా తి వేళ మాస్టర్ జగదంబా సహాయ్ అఘాయిత్యాన్ని చెప్తున్నాడు 

సజన్. సజన్, మహీవాల్. శీలానింగ్ మగురి నరాలోకి స్కా చ్ విస్కీ (పవె 
అ టై ళం) na) 

శించి వాళ్లలో గడ్డకట్టిపోయిన కులీనత్వాన్ని [దవింపచేని దయారసాన్ని కాలువ 

కట్టించుతోంది. అసలే వుదేకమూ ర్రయిన మహీపాల్ కళ్ళల్లోంవి ఇటువంటి 
అర్ధ9గాథ వినగానే కన్నీళ్ళు కొర సాగాయి. 
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ఆత్మహత్య చేసుకున్న వ్య కి మాననిక స్థితిని వూహిస్తూ సజ్జన్ ఇలా 
అన్నాడు = అమెగురించి కన్నరు కార్చాల్సిన అవసరంలేదు. వంటిమీద కిరస 

నాయిలు పోసుకుని మంటల్లో దేహం భగభగమని మండుతోంటే ఆమెకుకొంచెం 

కూడ బాధ అనివించివుండదని నాగటి నమ్మకం. ఆ పరిస్థితి లో ఆమె పూనకం 

పూనిన వ్య కిలా భావావేశంలో....” 

“ఆత్మహత్య చేసుకోవాలన్న ఆవేశం కన్నీటి నుంచే బలాన్ని పుంజు 

కుంటుంది సజ్జన్: ఆసలు ఎవరికైనా ఇలాంటి చావురావాల్సిన అవకాశంఎందుకు 

కలగాలి? మానవుని సంతతి ఈ భూమి మీద అడుగు పెట్టి వూపిరి పీళ్ళక 

ముందే ఆత్యంత గర్హనీయంగా వాడి గొంతు నులిమివేయడమా! ఇటువంటి 

వారలు మీరు నేనూ, ఈమే చూస్తు సపాంచి వూరుకోవడమా?" వుద్రేకంగా 
మహీపాల్ లేచి పాలాతిబల్లమీద పిడికిలి బిగించి గుద్దాడు. హృదయంలోని 

ఆవేళాన్ని ఇంతకన్న గట్టిగా (పకటించడంచేతగాక, కాగితం పువ్వులతో, జెండా 

లతో ఆలంకరించబడివున్న ఆ వెద్దహాల్లో ఆటూ యిటూ వెద్ద పెద్ద ఆంగలేను 

కుంటూ పచార్లు చేయనారంభించాడు. ఇటువంటి వ్యవహాాాలొచ్చినప్పుడు మహీ 

పాల్ వ్యకి కోపతాపాలకు లోనుకావడం. సహజం. ఆందులో విస్కీ ఆగ్నికి 

ఆజ్యం పోనినట్టయింది. వుండివుండి అతని గుండెలోని గాయం తీపు వెరగ 

సౌగింది ఓ చిన్న ముల్లు గుచ్చుకుంటినే మనిషికి భరించరాని బాధ కలుగు 

తుంది. అటువంటి సుకుమార శరీరానికి మానవుడు తనచేతులోనే స్వయంగా 

నిప్పంటించుకుం దే భగభగమంటూన్నా ఆ మంటలో ఆతని శరీరం కాలి నుసై 

పోతోందే? మహీపాల్ కళ్ళనుంచి కన్నీరు కారిపోతోంది. భగవంతుడా, ఆటు 

వంటి బావు....ఎవరికి....ఎవ్వరికీ వద్దు!'' 

కాలుతున్న ఆ యువతి పడతున్న ఆవేదన మహీపాల్ మనసును కలచి 

వేస్తోంది. నీళ్లనింపుకున్న ఆతని కళ్ళలో కోమలమైన కనుకందు మెడచుట్టూ 

ఎవరిదో ఇన పవాస్తం వెనవేసుకున్నట్లుగా ఓ రాక్షసచ్నితం నిలిచింది. మహీ 

పాల్ మనోవేదన న్యాయంతో, [(కోధంతో నిలదీని అడుగుతోన్న వుదేకంగా 

మారింది, 
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మహీపాల్ వేదనావూరితమైన మాటల పభావం సజ్జన్ మీదకూడ పడీంది. 
పొద్దున్న ఈవార్ర వినగానే అతనికి కొంచెం సేపు మతిపోయినట్టయింది. కోపం 

కరుణ కలిని అతజ్జి ముంచె తేసాయి. ఇప్పుడు మహీపాల్ మాటలు వింటోంది 

తను ఎంత అడుగున వున్నాడో ఆర్థమెంది. ఇవ్వాళ అతని మనస్సు మరోభావ 

పుటంచును. స్పృశించింది, మాననిక సంఘర్షణ తర్వాత అతని హృదాయాన్ని 

వరో మెల్లిగా స్పృశించినట్టయింది. అతనిలో ఈ నాజూకు మనోవృ త్రీ మేల్లో 
గానే హృదయంలో దాగివున్న చెడు ఆతన్ని వేధించడం మానేసింది. ఈ మనో 

వృతిని మూలధనంగా భావించి సజ్జన్ లెక్క చూసుకున్నాడు -” నేను ఆను 

కున్నంత చెడ్డ వాణ్ణి కాదు” అనుకున్నాడు. 

బల్లమీద నుంచి మహీపాల్ దిగడం డాక్టర్ షిలాసింగ్ గమనిస్తూవుంది. 

ఆమెబుర సమాధానంలేని (పళ్నలధారల్లో కొట్టుకుపోసాగింది. మానవుడు 

చావుకూ జీవితానికీ మధ్య కొట్టాడుతున్న ఇటువంటి ఎన్నో కేసులు ఆమెకళ్లకు 
కట్టాయి. ఇలాంటి సందర్భాలతో ఆమె పోట్టాడింది. లీ జీవితం ఆరి పోకూడదు” 

ఇది ఆమె బుద్ధి [పసాదించిన నీతివాక్యం. ఈ సంఘటనను వినగానే ఆమెలోని 

నిర్హి పత తగ్గి తాత ంతో గుండె తడినింది, 

ఆవేశంలో మహీపాల్ కిటికీ దగ్గరకు వెళ్లాడు. కిటికీలో కాలె త్తి పెట్టి 
నివై విడికిలి బిగించిన చేతిమీద గడ్డాన్ని ఆనించి చీకటి దుప్పటికప్పుకొని 
రన “కం పెనికాగ 'ను చూళాడు-సుదూరంగా దికట్లోకి చూశాడు. ఆతని 

లోని భావాలన్నీ కుదించుకునిపోయి ఏదైనా ఒకకొ త్త ఆలోచ వనుందా అని 
ఛిడురు చూసున్నట్టున్నాయి చూపులు. 

ఆతని వెనక కూర్చునివున్న షీభా అంది_“అది నిజమే కాని ఆలాంటి 

వందల విషాదాలు చూసున్నాం. మ రేంచెయ్యాలి? దీనికి విరుగుడులేదా?” 

అలోచనాపాలోచనా లేకుండ కూర్చున్న సజ్జన ఈ మాటలు వినగానే 

ఆలోచినున్న మొహం వెట్టి - “దీని కంతటికి కారణం విద్యాగంధంలేక 

పోవడం. మన [పకానీకం చాలా వెనకపడి వున్నారు,” 
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“విద్యా? వాట్? ఎటువంటేీ వీద్య ఇవ్యాలీ! ఇలాంటీ అకమాలు కూడ 

దని చిలుకకు నేర్పినట్లు నేర్పాలా?'' ఆంది డాక్టర్ షీలా. 

“గవర్న మెంటు వాళ్ళకు అర్థమయ్యేట్టు చేయాలి మానవత్వం ఆంటే 

ఏమిటో, మానవత్యపు విలువలు అంటే యేమిటో వారికీ ఆ ర్ద ను య్యే ట్లు టు 

చెయాలి”. 

"కాని వాళ్ళకు ఏవిధంగా తెలియచెప్తారు? మీ దగ్గర ఆలాంటి సాధనాలు 
వున్నాయా?" కిటికీలోంచి కాలు తీసి వాళ్ళవైపువస్తూ మహీపాల్ సజ్జన తర్వా. 

నికి అడ్డు తగిలాడు. 

““ఎందుకు లేవూ, గవర్నమెంటు టీచర్లను ఎపాయింట్ చెయ్యాలి. కళా, 
సంస్కృతులకు సంబంధిన కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చెచ్యూలి. ఇంటింటికి తిరిగి 

పారిశుద్ధ్యాన్ని గూర్చి మనం బతకాల్సిన తీరు తెన్నులూ, నీతి నియమాలను 

గూర్చి తెలియజేసి, వాళ్ళకు నచ్చచెప్పగలిగే స్రీ పురుషుల్ని ఎన్నుకుని వాళ్ళ 
మానసిక స్థాయిని వెంచడానికి కృషిచేయాలి.” 

“చచ్చు వుపచేళాలంటే నాకు నమ్మకం లేదు సజ్జన్ *” సజ్జన్ మాటలు 

చప్పరిసూ ఇదేదో వోప్లెన్ కేసు” అన్నట్లు ముఖాన్ని వెట్టి షీలా “సరే నా 

కమాన్. నువ్వు నా దగ్గరకు వచ్చానని వూపించుకో. నీ స్నేహితుడు శలవిచ్చి 

నట్లు నేను కనె*'యిదాన్ని. [పపంచంలో మనిషి [వాణాలు కాపాడడం కన్న 

మహ త్రరమైంది మరేంలేదని నేనూ నమ్ముతాను. కాని ఆ క ర్రవ్యమే నా విష 
యంలో నాకు ఆదాయాన్ని కల్పించే మార్గం ఇంత శ్రమించి, ఇంతడబ్బు దుబారా 
చేని, ఏపనినైతే నేను నేర్చుకున్నానో దానివల్ల ఎందుకు లాభంపొంద కూడదు? 
ఎవరినా వ్య కికి ఆతనికి పాణం తీవెనప్పడు అతడు దానికోసం డబ్బు 

ఎందుకు ఖర్చుచేయకూడదు? నేనెందుకు (వతివలాన్ని స్వీకరించ కూడదు! 

నా జీవితం సుఖాన్నీ, విళాంతినీ కోరుతుంది. నేకు మీరనుకొన్నట్లుగా, గాందీ 

వాదులూ [క్రిష్టియన్ మిషనరీలూ, ఈ రామకృష్ణ మిషన్ వాళ్ళూ చెపుతున్నట్లు 

ఇతరుల ప్రాణాలు కొపాడు తా సన్యానిగా జీవిస్తూవుండాలన్న సిద్ధాంత | పకారం 
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నడచుకోలేను....” మనసులో ముడుచుకున్న భావాల గొడుగును వివ్పి మళ్లీ 
ఎందుకో షీలా కంఠం మూగపోయి మహిపాల్ను (పళ్నార్థకంగా చూసింది. 

ఆతని ముఖంలో ఏభావం కగివిస్తూందో అసి తరచి తరచి చూనింది. మహీపాల్ 

మా[తం తలదించుకొని ఆలోచనలో మునిగి వున్నాడు. 

సజ్జన్ కూడా లోచనలో పడ్డాడు. “సజంగా ఇది జటిలమెన సమస్య, 

వరి స్వార్థాన్ని వాళ్ళు చూసుకోవడం సహజం. అడి మానవ (పకృతి. ఆలాంటి 

హద్దున్ని ఆతి కమించి ఒకొ్క్కాక్కా ప్పుడు మహాత్ములు కనపడుతుంటారు. 

వారి విషయం ఓదలి పడదాం. కాని చాల వరకు (పజ - మనస్త త్వం ఇలాగే 

వుంటుంది. మనం ముందు నున సంగతి చూసుకుని ఇతరుల సంగతి గమ 

నిస్తాం... వేరే దృష్టితో ఈ సమస్యను పరిశీలించితే మానవ స్వభావం ఇలాగే 

వుంటూ మారక పోయిన పక్షంలో మానవత్వం అనేది వునాదిగా చేసుకొని, 
మనం నిర్మించుకున్న మానవత్వపు విలువలు ఐఎనే ఈ భవంతి, ఆకాశ 

కుసుమం మా[తమే అవుతుంది. ఓక... వూయాహశగ్మ్యమే అవుతుంది. మనిషి 

మనను ఎలా మార్చాలో అర్థం కావడంలేదు.” అంటుండగా సజ్జన్ కంఠస్వరం 

జీరపోయింది. అతని మననులో చిత మాస్టర్ జగదంబా సహాయ్ కూతురుతో 

పాటు పాపపంకిలమైన తన ఆత్మకూడా (ప్రతిబింబించాయి. ఆభాయల్ని చూని 

సజ్జన్ చలించిపోయాడు. 

“మార్చగలం” ఆంటూ మహిపాల్ అతనివైపు ద్భష్ష మళ్లించి “"అత్యా 

చారాలు! ఇతరులను అనుచితంగా దోవిడ చేయడం మానేయ్ ఈపని నువ్వు 

సక్రమంగా చెయ్యకపోతే జనమే నిన్ను చావబాది ఆ(క్రమంగా చేయించి చూవి 

స్తారు. నీకు తెలివితేఓలు తెవ్పిసారు” 

“నేనేదో దౌర్జన్యం, అత్యాచారం చేస్తున్నట్లు నా మీద షండి పడుతున్నా 
జ లి వో గా 

వేమిటి” అన్నాడు సజ్జన్. మహీపాల్ ఎ త్రిపెడ,పు వినగానే సజ్జన్కు పుండు 

మీద కారం చల్లి ట్రయింది. మహీపాల్ పనిరినబెద్రింపులోని అవేవనని సన్నగా 
తియ్యగా నవ్యడిం ద్వారా పొగొట్టడ సకి (పమత్నం చెస్తూ ఆతడు మహీ 
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పాల్ కు సమాధానం ఇచ్చాడు. ష్షీలాక్కూడ , నవ్వొచ్చింది. కాని వాళ్ల నవ్వు 

మహీపాల్ మఖ కవళికను మార్చలేక సోయి-ది 

వహీపాల్ ఇంకా చెప్పుకుపోయాడు_ “నువ్యూ, నేనూ, మనం అందరం 
అత్యాచారాలు చేసున్నాం గురూ! నా మాటల ఆర్థం కేవలం నీకూ నాకూ 

సంబంరించింది కాదు, యావతు సమాజానికే సంబంధింళినడి. అణగి వుండడం 

ఇతేరుల్ని ఆణచేడం అనేవి మనకు వుగ్గపాలతో వచ్చిన అలవాట్లు కాని 

ఇన్నాళ్ళు నుంచి ఆణిగివు_టూ నోరు మెదపకుండా సహిస్తున్న వాళ్ళు ఏదో 

ఒక రోజు వాడి మెడమీదే ఎక్కి వాడి గొంతు నొక్కే పరిస్థితి వస్తుంది! 

చూస్తూండు. ఆలాంటి రోజు రావడానికి ఇంవా ఎంతో ఆః స్యం లేదు సజ్జన్ ” 

“అంటే నవ్వనేది భారత దేశంలో కమ్మూ?స్తుల పలుకుబడి ఇంకా 

హెచ్చవుతుందనేగా: వాళ్ళా స్తే రక పాతం చేస్తారు” "రెండు అరచేతి వేళ్లనూ 

ఒకదాగి లో ఒకటీ పో నిచ్చి కాళ్ళు ఆడిసూ త్త. (పళ్నించింది. 

“ఏపార్టీ వస్తుందో నేను చెప్పలేను, నేఒ రాజకీయ పండితుణ్ణి కాదు. 
కాని నేనుఅనుక నేది ఒక ,_ చె. న. గ సిద్ధాంతాల్ని రష్యా లోనూ ఇటివల 

స 

పపంచంలో? [పతి పాలకి ని అతత oe os మార్పు 

పసోంద. దళిత జాతులూ, అణచబడ్తిన వర్గాలూ, దోపిడీకి నిరంతరం గురి 

అవుతోన్న ,కామికులూ, ఆందరూ దెబ్బతిన్న నాగరాజులా పడగవివిఎ 

బుసకొడుతున్నారు. ఈమాటు వాళ్ళకు ఏశకి ఆపలేదు .... అన్నట్లు స్రీ 

కూడా మన సమాజం దోపిడి చేయబఐబడుతున: వర్షానికి చెందిందే. హద్దుకు 

మించి ఆమెను హీంనీంచాం. పడప వెగా?” 
లు శ... 

ఆ చివగి మాటలు ఏంటోంటే సజన్కు భరచేలి నానా హింసలు 
ఠై అవా 



కంటే ఎక్కువ చదువు సంధ్యలు కలదీ. ఎక్కువ సంస్కారం కలదీ మును 

పటికన్న ఎంతో ఎక్కువగా స్వేచ్చ ఆర్జించు కౌన్నదీను, వీల్లల చదువు....” 

వుబుకతోన్న ఉద్వేగాన్ని ఆపుకోవడానికి పయత్నించినా, నోట్లోంచి 

జడివానగా కరుసోన్న మా6 ల్లోని పదునును అణచుకోలే: పోయాడు మహీపాల్ 

మధ్యలోనే ఆందుకుని అన్నాడు.“ స్వేచ్చా వాయువులు పీలునున్న ఆడాళ్లని 

వేళ్ళమీద లెక్క వెట్ల వచ్చు. వాళ్ళలో నువ్వొక దానివి, రోగిని ఒకసారి పరీక్ష 

చేయడానికి ముప్పె రూపాయలు ఫీజు తీసు కుంటావ్. అందరూ సీలాటి నుఖ 

జీవులు అకక. ఆధిక సంఖ్యలో వున్న ఆడవాళ్ళనొ సట ష్రలమలి మాడుతూ 

క్షల్ణి చావమనేగా రాసివుండి!"” 

షీలామృదువుగా వహీపాల్ను ఎదుర్కొంది- “అనన మొండిగా మాట్లాడు 

తున్వా వ్. ను. కేసులు నీవో పది పదిహేను వుంటాయనుకో.... ఆ 

క | ఉదావారణకు న ఇలా గః యు 
గా a (a జ 

బుక్ క క తా. ల్ 

ఆది వినగానే మహీపాల్ నోటికి తాళం పడింది. అతని ముఖంలో 
ష్స్ ణా ల జ 

గాంభిరఃం కన్వించిండి మళ్ళి ని గవోన్ని తచ్చుకంటూ “అవను. గూ 
చ్ కు” కన oO. ti 

కసాయి వాణె!" అనాడు. 
(> ot 

C13 జ్ కళ ఆ అర 4 ల + గై 

ఎందుకో? ఆపరాధిని ,పశ్ళ్నున్న న్యాయమూరిలా దిగక నతో 
జ అలలో ల్ ఆన్ ము 

అ ్ట్ & be ఆడిగాడు సజన్. ఆదరాధాణు. చేసే ఇశరులన చూడగాన అతని నోరు 

హోలి? ంద్. 
ల కె! 

సమాధానంగా మహీపాల్ ఎలాంటి ఆరమరికాలేకుండా తు తు 

"నా వివాహం సామాన్యంగా అందరి విషయంలో తల్లి తండులు సిర్జయిచిన 

(పకారం జరిగింది. ఆనేక మంచిలాగ విషయంలో కూడ వివాహం న 

వంతంకాలేదు. మా ఇళ్ళల్లో నూటికి యెనభై శాతం ఇలాగా అన్యరూ జీవిత 
న. 

కీ 
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పర్యంతం ఏదో తీర లేసి పులా మోసుంటారు. దాని ఫలితం అందరికీ 

తెలిసిందే. ఓక sos భరో, ఇంకో వవహారంలో భారో] ఇలా భరా, 

భార్యలు ఒకళ్ళు కొకళ్ళు తెలియ కుండా వ్యభిచరిస్తుంటారు. క! 

“ఆక_డిదాకా ఎందుకు. ఈ లవ్ మేరేజిస్లో కూడ ఇదే జరుగుతోంది. 

రోమియో జూలియట్లగా వున్నంత కాలం కొత్తలో ఇద్దరి మధ్యా ఎంతో సన్నిహీ 
తత్వం వుంటుంది. ఆ కొత మోజు తీరగానే విగ'కులో లేకపోతే ఒకళ్ల నొకళ్ళు 

మోసం చేస్తూ బతకడమె"-- ఆమార్లాలే వాళ్ళకు మిగ్లేది. దీనివల్ల తేలిన 

పర్యవసానం ఒక్క టే వివాహం అనే ఆచారం వుందే, ఇది మనుష్యునిలో 

వున్న మోసపు బుద్దినీ, అఆసనత్యతనూ, అత్యాచా వారాల్నీ , అ ఘాయిక్యాల్నీ తల్లి 

లేపుతూ వుంటుంది. ఈ జచారాన్ని తొలగించేయండి. ఆర్థికంగా ఆడవాళ్ళకి 

స్వాతంత్య ఇవ్వండి. తరా౭త చూడండి శ్రీ పుపషషల సంబంధం దచెంతగా 

స్వాభావికం అవుతుందో” తన మన్ వరిను ఈసాకుతో వెళ్ళిగక్కి. ది 

డాక్టర్ షీలానింగ్, 

ళ్ - జ లా శ్ 7 శ్ a 

అంటే my పురుమి మభర్ధమిగలి నవసరం న. కకం దేహాన్ని ఆను 
~ ww టై జ ణా 

భవించడం వరకే పరిమితం చేసాదకు మాటో రకనమస లాడుతూ వమపొవొట్ 

ou గ > న్ా ఇదాష్యూ. త. ఖు 

ఆర వ్ ఇ స్ట ళో అ Kad చ నో - ర్స్ ౬ కాన్ ఇవ్వాళ మనం మ తకు మించి మాహపోన, చమి న Ie 
mR ము వట ప 

స = క 
అఆ పహ కో pee gr 2 ps m యింట్ నెన్ రికరింగ్ కనులలో ఆడది మగాడు ఆరికితో చూడ్రడిం చేదా? ; 

రా జ 
ల్ ఆ ప్న న , జన. 4 గా జ /- 

1 గ్ ప oe mm ST ల్ లా వన క్ న్ 
మేజా దిలమీవ వు వున్న స్ో డ్ కును తలో ఆని IAT DE దాక 

గ టు చు 

ష్లాను సమర్థిందాడి. ॥ 

కన్తో కళ్లముందే వో, Mss ఎన్ని కాపుకాట కాగోతాలో బయట 
ల్ ణా. శో ళ్, వ 

ఇ ఆ ప ఇ ణి 

పడ్డాయి కావాజంది ఎనో చ-షాంతాలు నెవాతాు. మొదటో ఎటోరన్ 
"హె ్ స్ట లా ఒన్న 

షు చెకప్ చేసే దాన్ని కాడ రరా౭ంత అకద చాతి ఎందుకు అభంంతరం 
ఇ జ 

వెట్టాలని. జంతువులూ పక్షులూ ఏ పని సహజంగా చేస్తున్నాయో, ఆపని 
ఎట య. 

ఆదమ్ ఈవ్కు పుట్టిన ఈ మానవ సంతతి ఏదో కారణవళాత్తు పొపంగా 
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భావించి చేసోంటే, నేను ఎందుకు లాభం పొందకూడ గాళ్లదు? . తెలివితక్కువ 

తనాన్నించి నేను లాభం పొందితే ఏం తప్పు 71" అంటూ వుదేకంగా వున్న 

షీలా బల్బమీంచి గ్లాసు చేతిలోకి తీసుకొని నోటిదర్గరకు పోనిచ్చింది. 

షీలా వాదం సజ్ఞన్కు బలాన్నిచ్చింది. తన గ్లాసును నోటికి తాకిస్తూ 

అన్నాడు- “నువ్వు సరిగ్గా చెప్పావ్. వివాహం దాని ఆచరణా ఈ రెండూ 

సాంఘిక బంధనాల్ని బిగుతుచేయడం కన్న ఎక్కువగా ఒదులే అవడానికి 

దోహదం చేస్తున్నాయి. వీటిని మనం శీ ఘంగా రూపుమాపాలి”. 

“దానంతట ఆదే రూపుమాని పొతుంది. ఆడదీ మగాడూ ఇద్దరూ 

ఉన్నత విద్యపొంది, సమానంగా సంపాదించడం. ఏరోజు నుంచీ మొదలెడతారో 

ఆ రోజునుంచి మనం రాసుకున్న ఈ మోరల్కోడ్ దానంతట అదే అమల్లోకి 

రాకుండా పోతుంది” 

“ఇక లేస్తావా యక్షుడా !" నవ్వుతూ షీలా మహీపాల్ను ఆంది. 

“గడియారం చూసుకో, మీ విరహోత్కంరిత నీకోసం కళ్ళు పొడుచుకుని 

చూస్తూ వుంటుంది”, 

ఆ మాటకు రెండు జతల కళ్ళు మౌనంగా చిరునవ్వు నవ్వాయి. 

వెంటనే మహీపాల్ గడియారం చూసుకున్నాడు. ఒకటి నలభై నిమిషాలైంది. 

10 
షీలా చిన్నకారు పుట్ పాత్ కు ఆనుకుని రోడ్డు పక్కకు వచ్చి ఆగింది" 

కారు తలుపు తీస్తూ మహీపాల్తో అంది షీలా--”“ఆండ్ బీనైన్ టు 

యువర్ మిసెస్.. డార్లింగ్ ! ఇవ్వాగ నిజంగా ఆలస్యమైంది నీకు...” 

“ఆవును. ఒన్స్ ఇన్ ఎ బ్లూమూన్. అదికూడా ఒకందుకు మంచిదే”. 

నిరత కంగా నవ్వాడు. ఆంతలో కే మళ్టీ-“ నేనే చితకారుణ్ణయి వుంటే నా 

చిత్రాన్నే చితించుకుని వుందే, దాన్నిండా పాలిపోయిన రంగులు పులిమే 
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వాడీక్ణి, ఓక్క. హృదయంలోని కంపనాలే నాలోవున్న తెల్లని కుభపదార్థం-..- 

ఇక మెదడు..ఆ( మెదడు నిర్మలంగానే వుంది. కాని చిక్కులతోనూ పుచ్చు 

ల్లోనూ చిక్కుకొనివుంది....నా ఆలసట తీర్చడంలో నాకు నువ్యాక్క-_తివే సహ 

చారణివి. కళ్యాణి నాజీవతానికి దీక్షలాంటిది. నిజంచెప్పాలంటే నేను మీ యిద్దరి 
బుణం తీర్చు కోలేను. 

ఆలని సొమ్మనిలిపోతోన్న రోగిష్షిలా మహీపాల్ షీలాను చూశాడు, 

షీలా తన హస్తాన్ని ఆతని చెంపచె వుంచ- ” ఎంత ఆకర్షణీ యంగా వున్నావ్? సొ 

టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ హెల్త్, డియర్! నీ ఆత్మపడే తపనకు నీ సాహిత్యంలో 
పదకల్పన చేని నిన్ను నువ్వు మరచిపో” అంది. 

షీలా చేలిమీద వాళ్ళిద్దరి తలలూ ఆన కున్నాయి. చీక బ్లో వంగిన ఆ 

నాలుగు కళ్ళల్లో ఒకేకాంతి మెరసోండి_షీలా కళ్ళల్లో కాంతులు వెదజల్లే 
రవ్వలా, మహీపాల్ కళ్ళల్లో ముడుచుకుపోతున్న గులాబీ పుష్పంలా. షీలా 
'వెదవుల్రో అను భూతివేడి వుంది, మహీపాల్ వెదవుల్లో ఆనుభూతి తాలూకు 

వాసన అయితే వుందికాని వేడి మాశం లేదు. 

“రేపు కలుసావా॥”' కారులోంచి దిగుతూ షీలా అడిగింది. 

ఏదైనా రాతపని చేయాలనకుంలున్నాను.” కారు తలుపు తీస్తూ 

అన్నాడు మహీపాల్. 

“మాయింటికి రారాదూ. మధ్యాహ్నం ఆక్కడే భోజనం చేసేసి రాసు 

కోవచ్చు” 

సమాధిలో కెళ్ళిన తరాాశ యోగి లయటకురాలేడు....సాయంతధ్రానికీ 

రావాలని మనసుకోరితే నీకు ఫోనుచేసా”” 

“ఆలా కాడు. చేప్పు (కిస్మన్ ఈవ్. నువ్వు తప్పకరావాలి” 

=ఆఅహా! ఆదా సంగతి! ఆ విషయం నేను మరచేపోయాను.... వసాను.. 

రేపు నేన ....సుమారు ఏడు గంటలకు నీ దగ్గరకు వచ్చేస్తా, బై చై 1” 
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“బైబై * అంటూనే కారు సరు9నముందుకు దూసుకుపోయింది. కారు 

వున్న రెడ్లైటు కూడా దృష్టిని దాటుకుసోయింది. గత్యంతరంలేక మహీపాల్ 
తనఇల్లున్న సందువె పు మరలాడు. పుట్ పాత్కు ఆనుకుని కిందకు ఇటుకలతో 

కట్టిన నాలుగు వూడిపోతోన్న మెట్టు దిగి మహీ పాల్ సందులోకి [పవేశించాడు. 

అతని మనసులా ఆ సందుకూడా నిర్మానుష్యంగా వుంది. 

మూసిన తలుపుల్లో పల [(పళాంతంగా నిదింన్తున్న జనం మధ్య నుంచి 

పోతూంటే మహిపాల్ మనసులో ఆలోచనలు రెక్కలు విప్పుకున్నాయి. హృద 
యంలోని వేదన నిట్టూర్పుగా బయటకొచ్చి ఆకాశంలోకి ఎగిరింది. దాన్ని వెతు 

కుంటూ కళ్ళు పైకిచూళాయి. ఒకదానికొకటి పక్కపక్కనే నిలిచివున్న ఎత్తెన 

గోడల మీదనుండి పుష్యమిరాతి తీవ)ింగా తళ తళమెరుస్తున్నది. 

మహీపాల్ అనుకున్నాడు, [పపంచం ఎంత విశాలమైంది? ఈ చుక్కలు 

ఎంతదూరం వ్యావించివున్నాయి! ఎంతమంది వ్యక్తుల్నీ కుటుంబాల్నీ, ఈ 

ఆపార మైన జనాన్నీ, దేశ విదేళాల్ని నెతం తమకాంతి దృశ్యాలతో ఆకట్టు 

కుంటున్నాయో!। 

సందులో సగంవరకు అడ్డుగా ఆక్రమించి వుంది. ఓ ఆవు. పక్క సందు 

లోంచి కాటోలు కుక్కలు భౌ భౌ అనీ ఆరుస్తూ పోట్లాడు_ంటున్నాయి. ఈ 

గోల కూడ మహీపాల్కి రా తినినబ్ధతలో రిక్త అంతర్భాగం "నే ఆవువించింది. 

ఇంచుమించుగా ఇదేసమయంలో ఓ పదిహేను ఇరవై గజాందూరంలో ఎవరో 

ఏదో వస్తువును పై అంతస్తుకండి గిరవాటేయడం చూకాడు. నుహీవాల్ [తుళ్ళి 

పడ్డాడు. ఆంతమా(తానికే రాతికి నిద్రాభంగమెందనుకున్నాడు. వై నుంచి ఏం 
పడినట్లు? ఇలాటి సమయంలో ఎవరు మేలుకున్నార బ్బా! సందుల్లో దీపం వెలు 

తురిలో ఏదో తెల్లని పొట్టంలావుంది ఆ |కి:దపడిన వసువు. ఎవరీపాపమో... 

ఎవరి కో రహస్యంగా పుట్టిన ఏ పసికందు శవమో ఆన్న ఆలోచన కలిగింది 

మహీపాల్కు. దడ్శదడ కొట్టుకంటున్న ' సండెను పట్టుకొంటూ రగ్గర కెళ్ళి 

చూకాడు ఏదో పాత దిండు-తలనూనెకు మానిమాని చింకి చినిగిపోతోన్న 

దిండు. దానిలోంచి దూది ఐటికి వచ్చి గాలికి సందులో మెల్లమెల్లగా వ్యావ 
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సోంది. దిండు చూసిన. తర్వాత అతనికి కొంతవూరట కలిగింది. నవ్వు కూడా 

వచ్చింది. లేకపోతే ఈ ముదనష్టపు వస్తువును కిందపారెయ్యడానికి వేరే సమ 

యం చిక్కదా ఏమిటీ ఖర్మం! మళ్ళీ అనుకున్నాడు. ఇది ఎంతోమంది నివసించే 

సందు. రాతి అయినంతమ్మాతాన అందరూ న్నిదపోతారా ఏం? అంతెందుకు, 

తాను ఇంకా మేల్కొనేవున్నాడు కదా. సందులో నడుస్తున్నాడు, సమస్యల్ని 

కథగా అల్లుకుని భుజానికి తగిలించుకుని నడుసున్నాడు. మళ్ళీఅనుకున్నాడు. 

ఈ నాలుగు గోడల మధ్యా ఎన్ని జీవితగాథలు మేల్కాన్నవీ, నిద్దరోతున్నవీ, 

వెలుగులోకి రాకుండా నిదపోతున్నాయో। మరెన్ని వెలుగు చూసున్నాయోకదా। 

(పతి ఇంటి మూనిన తలుపులను దాటుకుని లోపలికి అడుగు పెట్టింది 

అతని ఊహాకల్పన. తలుపుల్లోంచి పంచల్లో ఆరబెల్రినఆంట్లూ, విరిగిపోయిన 
సన్నని వుయ్యాళ్ళు౯లగాయితూ పందిరిమంచాలపె న్నిదించే వారివరకు, చిరిగి 

పోయినటొంతలు మొదలు సిల్కు పరదాల్లో వెచ్చగా నిద్దరపోతూన్న సంపన్నుల 

వరకు ఆందరిబీవిత దృుశ్యాలు తల పు సందుల్లోంచి అతని సమక్షంలోకి వస్తు 

న్నాయి, విరహావిదగ్గులుగానో, ఆనందడోలికల్లో వూశుతూనో, ఎంతో మంది 

మేల్కొని వుండొచ్చు. ఎంతవంది మాయామోవోజగ త్తే నిత్యమని భావిస్తూ 
దానిలో మునిగి లేలుతున్నారో, ఎంతమంది మాస్టర్ జగదంబాసహాయ్లు 

వున్నారో, ఎంతమంది ఆబలలు ఫురుషుని ఆకలికి బలియెపోతున్నారో, యీ 

తాత్కాలిక సౌఖ్యానికి పాణాల్సి సెతం మూల్యంగా చెల్లించడానికి శలభాల్లా 
మంటల్లోకి దూకడానికి నిద్దపడుతున్నారో. 

మహిపాల్ ఒళ్లంతా జలదరించింది, ఆతనికి చలివేసోంది. ఈ జీవితం 
కూడా ఓ వింత సమస్యలాంటింది. ఈ వీధులన్నీ అటువంటి సమస్యలతో నిండి 
పోయాయి సందులూ, గొందులూ, రోక్తూ, బిజార్లూ యివన్నీ గలించిన శతా 

బ్రాల చరిత జంజాటంలో యిరుకుు_ని సతమత మౌతున్నాయి. | పతివాడికీ- 

మంచి చెడ్డం (పప క్తిలేకుండా ఎవరిపట్ట ఎలాంటి తరతమభేవాలు లేకుండా ఈ 

సందులు ఆక యమిచ్చాయి, శ్రీమంతులూ, షాహుకార్డువుండే ఎ త్తెన మేడ 

ల్నుంచి నికృష్ణమెన హేయపు బతుకులు బతికే మానవస్వరూపాన్ని. తొడు 
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క్షుున్న ఈ లఘు మూషికాల కన్నాల వరకు అన్నీ ఒకదానితో ఒకటి పోటీ 

పడి. సమానంగా జీవయా[త చేసే వాక్కును సంపాదించుకున్నాయి. దొంగలు 

బందిపోటు, వాంతకులు అంతా. ఈ సందుల్లోనే ఆందరిమాదిరిగా జీవిసున్నారు 

చిత్తశుద్ది కఠివారి శీలాన్ని మెరుగు రాతిమీద కెక్కించి వారి నాణ్యాన్ని ఇక్క డే 

తేల్చుతుంటారు, 

శతాబ్దాలు దొర్రి పోతాయి. సమస్యలు మరో రూపందాలుసాయి. ఇళ్ళు 

కూలిశిధిలాలౌతాయి. మళ్ళీ కొత్తవి పక్కనే వాటిలోంచే లేస్తాయి. అంత శిధ్రిలా 

వస్థలో కూడా వీధిచావలేదు. కొత్త కొత్త ఆశలు నింగారించుకొని తన ఖీఏ 

తేచ్చను దాటుతుంది ఇది ఎప్పుడూ ఆగిపోని సమాప్తం కాని నిరంతర జీవ 

స9వంతి. ఇక్క_దే మానవుడు జీవించే కొంపా గోడూ వున్నాయి. 

ఇల్లు చేరుకున్న తర్వాత తలుపుతట్టడానికి సంకోచించాడు మహీపాల్. 

నోట్లోంచి సారావాసనవొచ్చి తనస్థితిని బట్టబియలుచేస్తుందేమోనని ఆత నిభయం. 

తలపుతడుదమా వద్దా అని సందిగ్ధంలో పడ్డాడు, ఇల్లు చేరడానికి ఇవ్వాళ 

ఆలస్యమెంది. చాలా ఆలస్యం అయింద. 

సందిగ్ధావస్థలో కొంతకాలం గడిచింది. మనసు చిక్కు పట్టుకొని చివరకు 

తలుపు తట్టాడు. 

“ఎవరూ?” అంటూ కొంచెం సేపటి తర్వాత లోపల్నుంచి కళ్యాణి 

గొంతుక వి*వించింది 

“నేనే” అస మహీపాల్ అంటూండగానే తలుపు దబాలునతెరుచుకుంది. 

గువ్ముంలోని వెంతురు మహీపాల్ వై పడసాగింది. భార్యాభర్తలు ఓ పభ్యూ 

యం పరస్పరం చూసుకున్నారు ఆతని కళ్ళు ఆమె ముఖంలోకి చూడలేక 

పోయాయి. నోరు మెదపకండానే లోపలికి వెళ్ళి (డాయింగ్ రూమ్ తలపులు 

తెరిచాడు. స్విచ్వున్నచోటికి వెళ్ళాడు. 

వీధి తలపు గడియ పెడూతూ కళ్యాణి మెల్లిగా అడిగింది. ““వమన్నా 

చదవు కొంటారా?” 
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“రాసుకోవాలి” ముక్తసరిగా అని మహీపాల్ టేబుల్ లేంప్ వెలిగించాడు. 

బల్లమీద ఏదో అర్జంటు కాగితాన్ని వెదుకుతున్నట్టుగా కాగితాలన్నింటినీ కిందా 

మీదా చేస్తున్నాడు. ఏదో పనిలో మునిగివున్నట్టు భార్యవైపు వీపు వెట్టి “రెండు 
తమలపాకులు నా కిచ్చి వెళ్ళు” అన్నాడు. 

“పెట్టెలో వున్నాయ్” అంది భార్య. మహీపాల్ వెదుకుతున్న కాగితాల్ని 

వదిలివేసి వెచ్చె తెరిచాడు. దాంట్లోంచి నాలుగాకులు నోట్లో వేసుకుని నిక్సింతు 

డయ్యాడు దొంగసరుకుతో ఊరు దాటి తేలిగ్గా ఊవిరిదీలినదొ ంగలా, 

ఆతని భార్య అక్కు అంచి వెళ్ళిపోయింది. బతుకు బీవుడా అని 

నిట్టూర్చువిడిచి మహీపాల్ ఓ చిటికెడు పొగాకు పౌడుంని నోట్లో వేసుకున్నాడు 

రెండురోజుల్నుంచి ఇద్దరిమధ్యా ఎడ మోహం. వెడ మొహం. నిన్న మధ్యా 

హ్నం ఆయితే తీ వంగా పోట్లాఓకూడా ఆయింది. ఈరోజుకూడా కలహంతోనే 

పొద్దుపొడిచింది. భోజనంచేన్తూ పళ్ళలో చేయి కడుక్కౌనిలేచిపోయాడు. ఇంటి 

ఖర్చు గురించి ఇదరిమధ్యా ఈ కలహం! నెలన్నరనుంచి ఆతని అదాయం బాగా 

తగ్గిపోయింది. నెపైంబరుమాసంలో మహీవాల్ పెద్దకూతురికి డబుల్ నిమోని 

వచ్చింది, చావు బతుకులమధ్య వూగెసలాడి ఎలాగై తేనేం బతికిందె. షీలా, 

కర్నల్ పున్న కారణంగా ఆతనికి డాక్టరు ఫీజు కింద ఎక్కువ ఖర్చుకాలేదు, 

కాని మనసులో అశాంతి అలుముకున్న కారణ=గా అతను ఏమీరాయలేక 

పోయాడు. దప్పిక ఆయినప్పుడిల్హా బావితవుషకునేవ్య కికి ఎరోజు రెక్కాడక 

పోయినా డొక్కాడదని ఆంటారు. మహివాల్కు నవంబరు నెలనుంచే డబ్బు 

' యిబ్బంది ఎక్కువైంది. డిశంబరులో పు నకాలు తాలూకు రాయల్టీ ఏ పది 

హేనువందలో రెండువేలో వస్తుందని ఆక పడ్డాడు. ప్రచురణకర్శలకు రాయగా 

రాయగా వ్యాపారం సరిగాలేదసి, ఇప్పుడు చేయి తిరగడంలేదనీ, ఆతని 

రాయల్టీ సొమ్ము ఫి _బవరిలోగాని, మార్చిలోగాని పంవినాం అనీ, సమాధానం 

త్రాడు. 

కేవలం రొద తింటూ గడుపుతుండే కుటుంబాల్లో సెతం తొమ్మిదిమంది 

(పాణుల్ని పోషించడానికి కనీనం మూశువందలడేభై ఆయిదు-నాలుగువందల 
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రూపాయలు కావాలి. అతని. ఇద్దరు కొడుకులూ హర్షవర్ధన్, ఫ్రీవర్టన్, అక్క 

కూతురు శకుంతల ముగురు ఇంటర్మీడియట్ రెండోసంవత్సరం చదువుతున్నారు. 

పది హేమసంవత్సరాల రాజ్యశ్రీ తొమ్మిది. సిద్ధార్లుడు ఏడు చదువుతున్నారు. 

తపోరన్ వయస్సు యేడు నంవత్సఠాలు, రెండోక్షాసు, ఆఖరి సంతానం. అనా 

మిక, పాలుతాగుతున్న ఏడాది పనిది. 

రేడియోకు నాటకాలూ, (పసంగాలూ రాయడం, పతికల్లో కథలూ 

వ్యాసాలూ రాస్తూవుండడ మేకాక ఆయిదారు నెలల్నుంచి స్థానికంగా వెలువడే ఓ 

దినే పతికకు రోజూ మాటా మంతీ శీరిక కింద హాస్యరస సన్ని వేళాలను రాయ 

డానికి ఒప్పుకున్నాడు. అది రానినందుకు నెలకు నూటయాభై రూపాయలు 

ముడుతుంటాయి. నిజం చెప్పాలంటే అదే ఆతనికిప్పుడు నికరంగా లభిసున్న 

ఆదాయం మిగతావన్నీ స్థిరంగా వచ్చే ఆదాయంకాదు, మార్కెట్టులో ఇప్పుడు 

అతనివుస కాలు చలామణిలో వున్నవి పదకొండు. అయినావాటిమీద ఆదాయం 

ఆంతగాలేదు. ఈరోజుల్లో పాఠకులకు కావలసిందీ, వాళ్టు కోరుకొనేది 

చవుకబారు శృంగారం. ఆది. ఆతని పునకాల్లో లేకపోవడం అతని 

తక్కువ ఆదాయానికి కారణం. దీని అర్ధం ఆభ్యుదయా భావాలూ ఆలోచనల్ని 

రేకెత్సించే నవలా సాహిత్యం అమ్మడు పోవడం లేదని కాదు, కాని ఈ 'కాని' 

మీద మరో 'కాని ఎక్కు వుంది. అటు వంటి సాహిత్యాన్ని అమ్ముకం చేనుకో 

వాలంటే దానికో కిటుకు వుంది. ముందు వాటిని గురించి విమర్శనా సాహిత్యం 

[పచురింప చేయాలి. మాస పతికలు చదివే వారిని ఆటు వంటి (గంథాల ద్యారా 

(ఐహదేశ్వరాలయం ముందు కూర్చున్న బికారుల మాదిరి చుట్టు ముట్టనంత 

వరకు వై చెప్పబడే అభ్యుదయ సాహిత్యం వెపు చారి మొగ్గును లాగడం కష్టం 

ఆలా ఎత్తులు వేయలేని రచయితల ఆదాయం మరింత తక్కువ. మహీపాల్ 

రాసిన నవలలకు ఈలోటు కారణంగా అంతగా ఆదాయం రావడం లేదు. ఏదైనా 

రాజకీయ ముఠాతోనో, సాహితీ ముఠకాతోనో పొత్తు ఏర్పరచుకో గలిగి 
రచయిత పున్తకాల గురించి అటువంటి సంరంభం ఏమీ కనపడదనో మహీపాల్ 

తరుచు అనుకుంటుంటాండు. అప్పుడప్పుడు వెల్లడి చేస్తుంటాడు కూడా. ఏ 

102 



ముఠాకు ఎంత ఎక్కువ ఆర్గనైజీంగు కేపానిటీ వుంచే ఆ ముళాకు చేందినే 
రచయితలకు అంత |పబారం వుంటుంది, వారి ఆదాయం కూడా అంత 

ఎక్కువగా వుంటుంది. మహీపాల్ దౌర్భాగ్యం అతను ఏ ముఠా వారితోనూ 

సయోధ్యత కలిగి వుండక పోవడమే. 

ఒక విధంగా ఆతను తన తోటి రచయితలకు భిన్నంగా ఆందరికీ 

దూరంగా వుంటాడు. ఈ ఏకాకి తనం అతజ్జే రోజు- రోజుకు మాననికంగా దిగ 

జారుడు స్థితిలోకి తోనివేస్తోంది. లేమి తనం అగి కాటేయిగానే లక్షల కొలది 

డబ్బుతో pe ము. రోజు రాకపోతుందా అని పగటి కలలు కంటూ 

వుూరడిల్లుతాడు, మరోసారి ఇదంతా అ అనుకుంటూ తన్నుతాను 
నిందించు కుంటాడు, మహాత్మా గాంధి, ఏస్సు; కీసు, రాముడి, గొతమబుద్దుడు 

మవాోవీర్ మన (ప్రాచీన బుషల్నీ, మునుల్నీ, ఆదర్శంగా తీస్కొన్ ఆ, వేరణతో 

రచనలు చేయడానికి షమ డు ఆతని పని పాటలు, కార్య కలాపాలూ, 

పనికి రానితనం, ఇక ఈపని చేయరాదన్ని (పతిజ్ఞా, బెంపలేసు కోడం ఇవన్నీ 

ఒకదాని తర్వాత ఒకటి నిరంతరంగా అతని మెదడులో పరిిభమిసుంటాయి. 
కోవెల్లో విగవం ముందు అంగలారుస్తూ ఎంతదీనంగ'. వేడుకున్నా దేవుడు 
కాని వూజారికాసీ కరుణించని బీద భక్తునిలా వుంద ఆతని పరిస్థితి. ఎవరికి 

మొర పెట్టుకొన్నా అతని గోడు వినేవాడు లేడు, 

(డాయింగ్ రూములోంచి భార్య వెళ్ళిన తర్వాత మహీ పౌల్ తన ఆంత 

రంగాన్ని తడుము కున్నాడు. ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సగాలు పూర్తిగా నిండక 

ముందే కళ్యాణి జుత్తు నెరవ సాగింది. ఆమె ముఖం మీద కొద్దిగా ముడతలు 

కూడా పడి మొద్దుజారి పోయింది. వున్న వయను క న్న వడెనిమిది సంవత్స 

రాలు ఎక్కువగా కనబడుతుంది. మహీపాల్ న ఆమెను ఈ గతీకి 

లేవడానికి తనే కారకుడు. కళ అంటే సంస్కృతీ, సాహిత్యాలం టే ఆమెకు 

బొత్తిగా తెలియనే ఆలియదను కుందాం. ఆమె మాట్లాడే తీరు ఛాందసంగా వుం 

టుంది. ఏం మాట్లాడినా, ఏపని చేసినా, ఏద ఆలోచించినా గూపాయాలూ వెస 

ల్లోనే వుంటుంది. అన్నిట్లో ఇచ్చి పుచ్చుకొనే ధోరణే గోచరిస్తుంది. కాని 
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ఆమెది దీనా కంకణం కట్టుకొన్న జీవితం ఆమెలాటి నియమనిరతీకల అడ 
వాళ్ళు ఆరుడుగా కనివిస్తారు. ఒళ్ళు హూనం చేసుకుని ఇతరులను సుఖిపెట్టి 
గలదు. వాళ్ళ కోసం ప్రాణాలైనా ఒడ్డుతుంది. ఆమెలో వుండే ఈ (ప్రత్యేకత 
బహు కొద్ది మందిలో వుంటుంది. ఆతను ఆలాంటి వాళ్ళను చూడనే లేదు. ఆమె 

ముందు మహిపాల్ వూర్తిగా తల ఒగ్గుతాడు. 

కళ్యాణి తీరిగి వచ్చింది. ఒక చేతిలో నీళ్ళ గ్లాసు మరో చేతిలో వేటు, 

ఆమె గదిలోకి రావడం చూసి మహీపాల్ ఆదీిరి పడ్డాడు, వసోన్నట్లు ముందు 

తెలినివుంటే కాగితమో కలమో తీసుకుని ఏదో రాస్తున్నట్లు అభినయించుతూ 

కూర్చుండే వాడు. కాని తీరా తెలియకుండా ఆమె వచ్చే సరికి కాగితం, కలం, 

వేన్ దగ్గరలేదు సరికదా దిండుమీడ అనుకొని తన అంతరంగాన్ని తడుము 

కుంటున్నాడు. పాయక్సి తం చేసుకుంటున్నాడు. కాని ఖార్యపట తాను ఎంత 

సానుభూతీ కలిగి వున్నాడో తన మనసు ఎలా [పాయశ్చి త్తం చేసుకుంటోందో 
ఆమె: మ౦దు వివ్ప చెప్పలేడు. ఆమె వెనుక ఆమెను ఎంతగా గౌరవిస్తాడో 
ఆమె గుణాన్ని ఎంతగా మెచ్చుకుంటాడో వివరించలేడు. ఆకారణంగానే ఆమి 

వేచ్చీ రావడంతోనే అతనేదో ఇబ్బంది ఆనభవించాడు. 

బల్లమీద గ్లాసువుంచి న్లూల్ మీర పడివున్న ఏదో పాత షృతిక తిరగేస్తూ 

ఆడిగంది- “ఇక్కడే వెట్టమంటావా! నువ్వు పనిలో వున్నట్టుంది" 

“ఇక్కడే వెట్టు. శెనగపిండి హల్వాయా” దాన్ని చూడగానే మహీ 
పాల్కు ఆకలి వేసింది. పాన్ దాన్లో నమలుతున్న తమలపాకు మద్దని వూనీ 

గ్లాసులోని నీళ్ళతో దాంట్లోనే పుక్కిలించాడు. 

వహాల్యా శ్పుటుసీ పెరుగు ఆవడ పళ్లాన్నీ అక్కడ వుంచుతూ కళ్యాణీ 

"పెర్దతాడు చాలా రోజుల్నుంచి ఆడుగు తున్నాడు. అమ్మా హల్వా చెయ్యవూ 

అవి. సరేనని చేశాను” అంది. 

లొట్టవేస్తూ “భలేభలే” చక్కగా చేళావు.... అబ్బి. ..ఎంత బాగుందీ" 

అన్నాడు తనలోతనే ఆనుకుంటున్నట్టు. కొబ్బరికోరు, ఏలకసౌడి, కలకండ 

ముక్కలతో శనగ పిండి హల్వా ఆంటే మహీపాల్కు ఎంతో ఇష్టం. 
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కళ్యాణి ఆంది- “కరెంటు పొయ్యిమీద ఇప్పుడే మళ్ళీ వెచ్చ చేళాను. 
పొదున్న కంచం తోసేసి కోపంలో వెళ్లి పోయారు, పొద్దున్నుంచి నా గుండె 

మీద సెగ వెట్టి నట్టుంది...” దుంఖంతో మాటలు గొంతులోనే ఆగి పోయాయి, 

కళ్యాణి కను కొలకల్లో నీళ్లు నిలిచాయి. వెదిమలు వణక సాగాయి. 

ఆమెను చూడగానే మహీపాల్కు జాలి వేసింది. పకి క నబర్చకుండా 

చిరు నవ్వుతూ “ఆదా సంగతి, ఆంది ఈ [శ మంతా అలిగిన ఫర గారిని ఐతీ 

మాలు కోవడానికి ప్లాను ఆన్న మాట. పెద్దవాడు ఉత వంకన్న మాటే 

అన్నాడు. 

ఎండి పోయిన కళ్యాణీ ముఖం చిరునవ్వు జర్లుతో తడిసింది. కళ్యాణిని 

చూస్తూ “మేం (పసన్నుల మయ్యాం, చూడు” ఆన్నాడు మహీపాల్, 

చంచాతో హల్వాతీని అమె పైపు చేతిని చూపాడు.... “నా కొద్రు. మీరు 
తినండి” ఆంది కళ్యాణే. 

"ఓస్" అంటు తగులుందనా? హారి రామ! వంటింట్లో తినడం లేదుగా. 

ఇక్కడ పేరే గదిలో తినడాసికి మడి ఏమిటి!! ఫరవాలేదు తిను” ముద్దుగా 

బెదిరిన్తూ చెంచాను ఆమె నోటికి బలవంతంగా తగిలించాడు మహీపాల్. వెంటనే 
కళ్యాణి మూతి బిగించుకొని "వద్దు" ఆంది దృఢంగా. 

మహీపాల్ నుదుటి భాగం కోపంతో బిగుసు కుంది. ఆయినా కోపాన్ని 

తమాయించుకుని గంధీరంగా అన్నాడు- “స్వామీ వివేకానందుడు ఏమన్నాడో 
తెలుసా ! అసలు వివేకానందుడు అంటే ఎవరో తెలుసా నీకు!” 

ఆ.... ఆ.... ఆయన పటంచూకానుో. 

"అవును, ఆయనే.... మన హిందూమతం గురించి ఏం చెప్పాడో విను, 

హీందూమతం ఎక్క డుంటుందనిచెప్పాడంటే వంటింట్రోనట. మనదేవుడు ఎవరని 

చెప్పాడో తెలుసా_-మనం పప్పు అన్నం వండుకొనే ఆన్న పు తపాళా అంట. 

అంతేకాదు. మన మతేం యిక డికి ఎలా పచ్చిందీకూడా చెప్పాడు” 

105 



కళ్యాణి భర్తకు సమాధానం ' ఇవ్వకుండా ఆతని వెపు (పళ్నార్శకంగో 

చూడ సాగింది! 

“మన సనాతన ధర్మం వుంది. చూశావ్ ,., కొజ్జాలాంటిది. ముక్కు 

మీద వేలు వేసుకొని ఎవరైనా వినేవాళ్ళుంటే ఏం చెపుతుందో తెలుసా? అరె 
ముదరస్సుళ్రారా, ఆరే సచ్చినోళ్లారా, నన్ను ముట్టుకోకండి, నేను బాల షవి|తంగా 

పరి భ్రంగా వున్నాను అని” 

మతం గురించి మహీపాల్ ఈ విధంగా ఎగతాళ చేయడం కళ్యాణికి అప 

రాధంగా తోచింది. గుచ్చినట్టయింది. ఆమెకు భయంవేనింది. ఆతర్వాత మహీ 

పాల్ మౌనంగావుండిపోయాడు. హల్వా సగంతిని మిగతాసగాన్ని ప్రేటులోనే వది 

లేస్తూ, ఆవడల పక్షాన్ని తీసుకుంటూ తనమాటకు భార్య ఏంచెపుతుందా అని 

ఎదురుచూస్తున్నాడు; 

“గూడు. మనం గృహస్థులం. వల్లా జల్లా కొలవాళ్లం, మతం గురింరీ, 

దేముణ్లి గురించీ అలాచెడ్డగా మాట్టాడొద్దు, పాపంచుట్టుకుంటుంది” ఆంది ఆమె. 

కంఠం కంవిస్తోంది. ' 

"పాపం గీపం అనేది నీ ఆంటులోనూ, నీ మడిలోనూ దాక్కునుంది. 

ఆ. అది ఆంటు యిది అంటు-రామ-రామ... సరేగాని నువ్వు వాల్యా దొడ్డిలో 

ఎందుకు చేస్తావు.? ఆక్కడే కూర్చొని తింటావు. వడ్డిస్తావ్. నీ తెలివితేటలు 
[(వకారం అక్కడా కూడా ఆంటు వుండొద్దూ?” 

“ఎందుకూ?” 

“ఎందుకంటే? మరి అరబ్బు దేళాల్నుంచి తీండిగింజలు వసున్నాయిగా. 

మహమ్మదీయులవి.” 

“వుండొచ్చు. నాకేం సంబధం. మామ్మదీయుడు వాడింట్లో వాడొాండు 

కొంటాడు. నా యింట్లో నేనాండుకొంటాను.” 

““ఇదేనోయ్. నేన్ను ఇదిగేది. నువ్వేమి వండుకొంటావ్ అని. శ్రేవలంనీకు 

పదాల్లోనూ, అశరాల్లోనూ. వడి ఆనాబారం కనపడోంది,” 
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“అట్లాగేంకాదు” కళ్యాణి ఫలానా అనీ ఖండించలేకపోయింది, భర 

చెప్పిందానికీ జొనన్నట్లుగా తల ఆడించనూ లేకపోయింది. తడుముకోకుండా 

కంగారులో అనేసింది. మహిపాల్ మళ్ళీ అడ్డుకున్నాడు, . 

“అట్టా కాదంటావూ? అట్టాగెతే మరి ఏదోపదంలో ఏదో అతరం 

వుందంటూ నువ్వు 1గొబర్ గడ్డా, 2గోభీవువ్వు మరెందుకు తినవూ. దాన్హో'గా, 

గో” అనే అక్షరాలు వసాయనేగా కదూ? నువ్వు అవడలు కూడా తినొదు. 

దాన్లో కూడ “గ అనే ఆక్షరంవస్తాది. రోషంతో సగంకొరికి “అబ్బ, శంతన స 

నానాయ్” అని అన్నాడు. 

జ అక్షరాల్లో గా, గో ఎక్క డుందీ? ” అవడలను పొగడ్తూం టే హుషా 

రుగా అడిగింది కళ్యాణి, 

వడను తెలుగులో గారంటారు. ఇకనుంచి గారెలు చెయ్యకుతినకూ,వడలు 

ఇంకా తీసుకరా. కొంచెం కారప్పొడి చల్లీచల్లనట్టుగా ఎ3బుకునూ మాతం 

కొద్దిగా చల్లు. ఇకచూడు ఎంతమాజాగా వుంటాయో! 

ఇంక చాల్లెండి, ఇంత ఆలస్యంగా తింటూ ఎక్కువ తినడం మంచిది 

కాదు. ఇవిగూడా నేను తెచ్చేదాన్నికాదు. మనసుండలేదు. రేపుపొద్దున తినొచ్చు 
లెండీ ” నవ్వుతూ కళ్యాణి వారించింది. 

“ట్ట శ్రే” ఆంటూ పళ్లెంలోని పెరుగును చెంచాలోకి తీసుకోసాగాడు. 

వేళాకోళంగా భార్యను ఏడిపించాలన్న వుద్దేకంతో అన్నమాట ఆతని 

మనసులోని ఆలోచనను నిజంగా రేకెత్తించింది “వాలాా విదేశీవంటకం, 
ఆయినా మన దేశంలో మనం నిత్యం చేసున్న ఆహారంలో ఓక (పధానమైన 

భాగంగా మారిపోయింది. అలాగే తినడం, తాగడం, చివరకు ధరించే దుసులూ 

ఇతర రకాల గుడ్డలూ, పదాలు, ఆచారాలూ, అలవాట్లూ ఒకరికొకరు సొంతం 

చేసుకోడం ద్యారా ఆవి _పజాబీవితంలో అంతర్భాగంగా అయిపోయాయి. 

గ) ముల్ల ంగి. (క క్యాబేజి (8) ళోంఠి, జీలక్యర, వుప్పూ కలిపి మెత్తగా 

నూరిని వాడి. 
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ఆవడ అనేది హిందూదేళంలో మొట్టముదబి ఏ ప్రాంతంలో ఎవరో (ప్రయో 
గంగా తయారుచేసి వుంటారు. లేదా అన్నిచోట్ల పాకళాస్త్రరంగాఆలో పయో 
గాలు చేస్తూ ఇది కనివెట్టివుంటారు. కాని ఆ (పాంతంనుండి మరో ప్రాంతానికి 
అలా అలా వ్యావిసూ యావత్తు దేశ (ప్రజల భోజనంలో తప్పకుండా వాడ బడు 

తోంది. వస్తువులు ఒకచోటికి ఎలా (ప్రయాణం చేస్తాయి? సంస్కృతి ఎలా వ్యావి 

స్తుంది? వస్తువూ ఆలోచన ఇవి రెండూ కాలివాహినిలో ఏవిరంగా (పవసిన్తూ 

మన సంస్కారాల్హో కలనీపోఠాయి? మానవ జీవితం ఎంత విచ్శితమైందిః ఎంత 

జటిలమెంది! ఎంత సరళ మెంది! ఒక్క-సారిగా....' 

కళ్యాణి వెదినులు ఏవో పలికాయి. ఆలోచనల్లో మునిగిపోయి తన్నుతాను 

మరచివున్న మహీపాల్ ఆమె మాటలకు ఈ లోకంలోకి వచ్చాడు. పాపం, 

ఏంకాలంవొచ్చింది వాళ్ల కాపరానికి. వింటోంచే నా మనసు ఒణికిపోయిందను 

కోండి" 

“ఏమెందీ?'' 

“ఏం చెప్పను "'పార్యతి తం డికి విలల ఆలనా పాలనా పట్టదు. వీల్చల 

కడుపు మాడి పెల్లి పెద్దవాళ్ళు జలనాచేస్తోంటే నరకంలోకి తోసేయకుండా 

వుంటాడా?”' 

పార్వతి పొరుగును వుండే ఓ గవర్నమెంటు వుద్యోగి కూతురు. పద్దెని 

మిది సంవత్సరాలవిల్ల, తండి వెళ్ళిచేయలేదు. చదువు చెవ్పించ లేదు. ఆమెకు 

తమ్ములూ చెల్రెహ్మ్ మొత్తం అయిదుగురు. పక్కనే ఆమె విన్నమ్మ విల్లలలో 

వుంటోంది వారికి వీరికీ మధ్య గోడే అడ్డం. ఐడు సంవత్సరాల్తె 03. చిన్నా 

యనకు టా9న్స్ఫరు ఆయింది. జలంధర్లో ఒక్కడే వుంటున్నాడు నెలజీతం 

ఆక్క ణ్లుంచే పంవిసాడు. పార్యతి తండి సంపాడించే జీతంలో చాలారాళ్ళు ఏన 

తల్లి పెబ్టెలోకే పోతాయి. పార్వతి తల్లి తోటికోడలు కారణంగా అనాథలా 

ఎప్పుడూ డబ్బు యిబ్బందిని ఎదుర్కొంటూ వుంటూంది. లేకపోతే తన్నులో 

చెప్పుదెబ్బలో తిట్లోతింటూ వుంటుంది, ఏంచేయగలదు. భర్తకు చెల్లెలికీ సంబం 

ధం వుందని ఆ బజార౦తా పొకి_ పోయింది. 
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కాళీ వేటును వేపర్ వె వుంచుతూ గాసును చేతిలోకీ తీసుకొందామని 

చేయి చాపుతూ అన్నాడు _ “దీనిలో కొత్త ఏముందీ?” 

“అదే, ఈసారి జీతం ఆసలు ఇవ్యనే లేదంట ఇంట్లో. పార్వతి ఆమ్మ 

వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తూ చెప్పింది రెండు రోజులుగా విల్లలు తిండిలేక మాడుతోందే 
నేను గుండెను ఎట్టాగట్టిచేసు కొ నేది?” 

వణికే కంఠంతో కళ్యాణీ మళ్ళీ చెప్పసాగింది- “వాళ్ల పిల్లలకు ఏ దెనా 

ఉద్యోగం చూని వెట్టమని మీతో చెప్పమంది. రెండు పూటలు అన్నం పెడితే 

బాలు, ఏదైన చింకిగుడ్డ గోచీ....” 

ఆలా అంటుండగా ఆమె కళ్ళల్లోంచి కన్నీరు జ' జరిరాలింది. క్షణం సేపు 

ఆమె కంఠాన్ని పెకిలించలేకపోయింది. మళ్ళీ వుదే9కాన్ని నిలదొక్కుకుంటూ 

కొంగుతో కన్నీళ్ళు తుడ చుకుని “ఆమె కూతురు చెప్తుంటే నా గుండె చెరువైంది. 
బిడ్డను ఇంట్లాంచి వెళ్ల గొట్టాలిని ఏతల్లి మనన్ఫూ ర్రిగా కోరుకొంటంది''? ఆమె 

కళ్ళల్లో సీరు నిలవక జారిపడుతోంది. 

ఓ దీర్హమైన నిట్టూర్పు విడున్తూ మహీపాల్ అన్నాడు-“పావిష్షి కడపు. 

తోడికోడలు నోటికి ఒడిసి పాపం ఆమె గుండెను రాయి చేసుకుంటోంది. ఇద-తా 

వింటోంది ఈ దొంగవెరవ దీప్నారాయణ్ గాది మెత్తగా తన్నాలనిపిసోంది. 

ఎముకలు బుగ్గి బుగ్గి ఆయపోయేలా...” 

దయను గీల్చుకుంటూ ఇల్లాలు ఆజ్ఞావిసున్న కంథంతో ఆంది, బాణంలా 

ఆమె మాటలు వేగంగానూ వాడిగానూ వున్నాయిడ“ఒద్దు మీకు పుణ్యముంటుంది 

ఇరుగుపొరుగు గొడవల్లో ఎంతకని తలదూరుస్తాం. మన కేమిటి సంబంధం? 

మన ధర్మాన్ని మనం పాటిద్దాం. వాళ్ళతో మీరు పగకొని తెచ్చుకొంటా రెంటి?” 

ఆంటూ కళ్యాణి లేచి యింట్లోకి వెళ్ళిపోయింది. 

మహిపాల్ తనలో అనుకున్నాడు -_ “దిపనారాయణ్లా నేనూ నీచుణ్ణే, 

నా భార్యను యేడివిసాను. మోనం చేస్తాను. నేను దువారా చెయ్యను, నిజమే 

కాని నా విల్లలకు సరైన ఆహారం పానీయాలు యివ్యలేను....రేపు |క్రిస్మన్ ఈవ్ 
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షీలా దగ్గరకు వెళ్లాలి. ఆమెకు ఏదైనా బహుమతి తీసుకెళ్లాలి. ఇంట్లో ఐదు 
రూపాయలు మిగిలాయి. ఒకటో తారీకు మనకూ వస్తుందన్న ఆళలేదు. “లోక 

సత్తా" వాళ్ళ నుంచి కూడ జనవరి ఎనిమిదీ పదో తారీకు కల్లా డబ్బురావాలి. 

రాలేదు. ఇన్నిరోజులు ఎలా గడుసాయి? ఎలా సంసారాన్ని నడవడం? పర 

మేశరా!” 

కళ్యాణి చెంబుతో నీళ్లుతెచ్చింది. పాన్దాన్ను తీసి భర్తక కాళ్ళు చేతులు 
కడుక్కో వడానికి నీళ్ళు పోన్తూ నిలబడింది. దగ్గిరగా వుందేమో భర్త మొహం 

కడుక్కొని పుక్కిలిస్తూంటే గప్పున ఆతని నోట్లోంచి వాసన వచ్చింది. వెంటనే 
ముక్కుకు చెంగు అర్జం పెట్టుకుంది. భార్యపమిటతో చేతులు తుడుచుకుంటూ 

మహిపాల్ దొంగతనం బయట పడిందన్న విషయం [గహిందాడు. ఆయినా ఫర్యా 

లేదని నచ్చజెప్పుకుని ధైర్యంగా ఇ “ఇవాళ కొద్దిగా పుచ్చుకున్నా మేడమ్! సజ్జన్ 

ఇంట్లో. వాడు మరీ బలవంతం చేశాడు,” అన్నాడు. 

“వారైతే మారాజులు. ఎంతతాగినా ఫరవాలేదు. దానికి తగ్గ తీండి 

తింటారు మీరు చూడండి ఎంత నీరసంగా వున్నారో...” 

““ఆరె, రోజూ ఎవరు తాగుతున్నారు....? రేపు, ఎల్లుండి మాతం మళ్ళీ 

పుచ్చుకో వాల్సి వుంటుందిలే. (కిస్మన్కు ముందుగానే చెప్తున్నా ఎడ్యాన్సుగా 

ఏమీ ఆనుకోకు''. 

బల్ల మీద నంచి ఆకులవెచై పొగాకు పొడుండద్బీ ఇస్తూ కళ్యాణి వూరు 
కోలేక మెల్లిగా అంది.“ చెడ్డగా ఆనుకోపోతే ఓమాట చెప్పనా oad 

“చెప్పనులే, పోనీలెండి. రెండు రోజుల తర్వాత ఇవ్వాళ మన [గహాలు 

కలిసేయ” ఆంటూ వెపైలోంచి రెండాకులు తీసుకుని నోట్లో వేసుకుంది. వెద్దె 

మూనింది. మహీపాల్ పొడుండబ్బాని ఆమె వెపు చావి “సంకోచించకు మహో 
రాణీ, నేను ఆభయం ఇసున్నాగా”, 
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*కకుంతలకు ఆ మూడు ముక్కు ఎప్పుడు పడతాయా ఆనిచింతగావుంది. 

మన మంచితనాన్ని ఎవరూ చూడరు. చెడ్డశనం కొంచెం వుంకేరాలు వెంటనే 

ఎత్తిచూవుతారు” ఎదురగా కర్చీలోకూరు. టూ కళ్యాణి హితవు చెప్తున్నట్లుగా 

ఆంది. 

దిండు మీద ఆనుకుంటూ మహీపాల్ కాస్త కంఠం హెచ్చుస్టాయిలోనే 
అన్నాడు. “'ఎవరనుకున్నావ్ వీడు. బాలా వంశంలో పుబ్రిన షట్ కులన్గుడు ఈ 

శుక్లా. బాల శుక్ల గ్లాసు పట్టించినా బాలాసకాయే పీతి మీ వేదే త్రి చూపడానికి 

ఎవడీకి గుండెలంట!” 

భర్త [పతాపం చూడగానే కళ్యాణకి నన్వాచ్బిండి- “తాతగారి ఎస్డే 
టంతా తన వాటా కేవచ్చినట్ల్టు శుక్తాగారు ఎందుకో ఇప్పడు తెగనీల్గుతున్నారు” 

ఆంది, ఆ వెంటనే మళ్ళీ మామూలు ధోరణిలో లడా రెండు లక్షల సోమతు 

మనకే వుంటే ఎవరికీ అన్ని గుండెలుంటాయ్. మనవెవు వేలెత్తి చూపడానికి! 

గట్టూ పెద్దవాడయ్యాడు, ఏమైనా యింకా వాడు చాలా శురాయేగా, మలరు 
గ 

అమ్మ ఏమందో విన్నారూ నిన్న? కీ ఆయన నిజంగా చేరు రు _పభ్యాతుళలు కల 

వాడే. కాని ఏం లాభం? చేతిలో కాసులు లేవు. మేశకోడలు పెళ్ళికి కట్నంఇచ్చు 

కోవడానికి ఏముందనీ ఆండీ", 

ఈ మాటలు వింటూంటే ముల్లర్ తల్లి మీ. అనల. ఈ సమాజం పీవ్రే 

ఆతనికి ఎంతో రోత కలిగింది. గట్టూ మ్ సో కుక్తకు అమ్ముడు. లకో.లో 

పేరున్న డాక్షర్ జయపాల్ శుక్లా సంసారం తనసంసారం కన్న ఎన్నో రెట్లు 
ల ag భా లనే యూ 

OA సౌఖ్యంగా వుంది. అతనిదర్థా, హుందాతనం తన కాపు"ం నాగెజెముడు తుపష్పళా 

ఆనివించింది. అతనికినాగజెముడు వల్లుగుచ్చుకున్న ట్లబిండి దరి, దదేవత తన 

కరాళహస్తాన్ని మహీపాల్ వై విసిరింది ౬కు డబ్బకే అతని సాహితీ వైభవం 

అంతా పొరలు ఫౌరలుగా వాపోయింది. ఆతని [ప్రాణాలు గిలగిలకొట్టు 

కున్నాయు కోపంతో పిడికిట వంచి మహీపాల్ అన్నాడు - “పది నంవత్స 

రాల తర్వాత ఎవర్ని గొప్పవాడంటారో నేనూ చూస్తాను. గట్టూయో సేనోః 

డబ్బుకోసం ఆమ్ముడు పోయే ఈ [పపంచం ఎన్నాళ్లు ఇలా వుంటుంది? ఇప్పుడు 
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సమాజాన్ని పరిపాలించేది నమ్మక |దోహులూ, బందిపోటు దౌంగలూను. సమా 

జాన్ని నడివించే వారిని బట్టి లోకంలో విలువలు వుంటాయి. ఈ రకపుమోసాన్నీ 

దగానూ యిదే నమాజవైభవంగా చెప్పు కొంటూ చెలావ ణీఅవుతున్నారు. చావ 
డానికి నిద్దపడ్డవాడు దేని కైనా తెగిస్తాడు అన్న వ్యజసంకల్పంతో కోట్లాది ఆకలి 
అరుపులు వాళ్ల వెనకనే తరుముకొస్తూ వున్నాయన్న విషయం వాళ్ళు మర్చి 

పోయారు ఈ దరిరీనారాయణులేగాని కోవి సే వేళ్ళమీద లెక్క పెట్టకలిగే ఈ 
ఈటక్కరిమూకలు బూడిదచే సేస్తారు. ఆరోజున నాకూతుళ్ళకు తోడుగా జ్ఞానం 

అనే కట్నం అత గారింటికి వెళ్తుంది. దానికే విలవు వస్తుంది అప్పడు. రొంగ 

వెధవలు...నా పేదరికాన్ని ఎగతా?ి చేసారా?” 

రౌ దాకారమూరయ్యాడు మహీపాల్. గదిలో అటూ ఇటూ తిరగాడ 

సాగాడు. 

భర ఏం మాట్లాడాడో కళ్యాణికేమీ ఆర్థం కాలేదు. కాని ఆతని మహో 
(దేకాన్ని చూసి ఆమెకు భయం చేసింది. తనవరకు తాను దుర్భరంగా గడు 

పుతూ నిత్యం డబ్బు కష్టంతో ఘర్షణపడుతోన్న కారణాన ఆమెక్కూడా వున్న 

వాళ్ళంటే ద్వేషం. ఈనాటి [పపంచం ముక్కుకు నూటిగా పోయేవాళ్ళది కాదు. 
చి త్తకుద్దిగా వున్నవాడు దిక్కులేని చావుచస్తాడు. మోసం, కపటం, దగా చేత 

యిన వాడు ఆర్థికంగా బాగా పుంజుకుంటున్నాడు. వాళ అ షైళ్వర్యాలకో తుల 

తూగుతూండడం ఆమె చూసోంది. కాని ఆదంతా మారేవ ఎలా? (ప్రపంచంలో 
ఎప్పుడూ ఆటువంటి వాళ్లే సర్వసుఖాలూ ఆనభవిస్తున్నారు. భగవతేచ్చ ఆలా 

వుంది. 

భరను చూడగానే ఆమెకు జాలివేసింది. పాపం ఎప్పడూ ఆలోచిస్తూనే 

వుంటారు. ఇంగకష్షించిన ఆయనప సౌఖ్యం లభించడంలేదు. మెరడుతో ఎంత 

పనిచేసినా చిటికేడు నెయ్యి తినలేకపోతున్నారు. కొనలేకపోతున్నారు ఎలా 
సన్నబడిపోయారో.... 

మానసికంగా పరిస్థితులు విషమించినపుడు ఒక గిమివషం కూడా [(ఐవ్మా 

కల్పం ఆంత పొడుగ్గా క్రనపడుతుంది. రెండు నిమషాలు గడిలో నిన్తబ్బత 
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వ్యావీంచింది. మహీపాల్ గదిలో పచారుచేసోంటే అడుగుల చప్పుడు వినపడడం 
మినహా అంతా నిళ్శబంగా వుంది. 

వున్నట్టుండి మహీపాల్ కళ్యాణి ఎదురుగా నిలిచి “నేను నిశ్చయించు 

కున్నాను, శివచరణ్ దుబేగారి అబ్బాయితో సంబంధం ఖాయం చేసుకుంటా. 

ఆయన మంచివాడు. వాళ్ళ ఏల్లవాడు మర్యాద మన్నన ఆన్నీ ఎరిగినవాడు. ఈ 

సంవత్సరం ఇంజనీరింగ్ పాసౌతాడు, ఏం, అర్థమైందా?” అన్నాడు. 

మహీపాల్ మాటల్లోని తీవతను గు రిస్తూ కళ్యాణి వూరుకోలేక మెల్లిగా 
అంది. “శివచరణ్ "దుబీధాకరు-వంశ నులుక దూ. వాళ్ళతోవియ్యం ఎలా పొంద 
డం?” 

“అయితే తేరారూ లక్నో ఆంతా వెతికి ఏ వాజవేయీ పుతుజ్ణో స్య 

సంధుడూ, కట్నం ఆడగని వాడూ_మంచిడేగా” చేతులు ఆడిసూ వెకి రించాడు 

మహీపాల్. 

“అందే శివచరణ్ కట్నం పైకం అడుగడా?" 

“అడగడు. శివచరణ్ నిఖార్సయిన మనిషి. ఆతన్ని చాలాసార్లు తరచి 
చూశాను," 

కళ్యాణి దీర్షంగా నిట్టార్పు విడిచింది. “లోకం ఏమంటుంది? శకుంతల 

నాన్న బతీకు_శే మజ్గల్ మి కాలఇంటి ఆడపడుచు ధాకర్ల యింటికి పోవడమా 
అని మనల్ని ఆడిపోసుకుంటారు” ఆంది. 

1. కన్యాకుబ్ది _ఆఉ్రవ్మాణుల్లో ఇతర కులాలకు మాదిరి చాలా శాఖలు 

ఉపశాఖలూ ఉపజాతులూ వున్నాయి. ఈ ఉపజాతులు మళ్లీ గో[తాల కిందా 

ఆగో తాలు కులాల కింద శీలాయి, కులాలు తిరిగి మూడు భాగాలకింద చీలాయి.. 

సద్ కుల్, మధ్యమ్, థా: రొ, మద్కుంన్తులు అందరికన్న (శేష్టులని అనుకుంటారు: 
థాకర్హ కులనులంకే వాళ్లు నీచంగా చూసారు. బాలా అనే వ్యరి _సిద్ధిగన్న 

కులంలో పుట్టిన మహీాపాల్ శుక్లావ, ట్ కులస్తుడు. అతని మేనకొడలు తండి వెపు 

ఉత్క్చుష్ట మైన కులం కలది. వాళు మాజ్గాప్కు చెందిన మి[శాలు. వుత్తమ 
మర్యాదలతో జన్మించిన వాళ్ళు. 
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“బలే తేవే, ఓ ఇరవెవేలు బయటకు తీయ్. వాళ్ళు మగాళ్లకూ ఆడా 

శ్లకు పెళ్ళిచేసున్నారా? కాదు. వీళ్ళు చేసే వెళ్ళిళ్ళు డబ్బుకూ ఆహంకారానికీని. 
పరమ నీచులు వీరు. అమానుషం....వాడు ఆ తివారీగాడు లేడూ! వెద్ధరైటర్.. 

థింకర్ ---. కాలేజీ _విన్సిపాల్ అమ్మాయి జాతకం తెమ్మంటూ పాతిక చేలు రొల్హిం 

లే అన్నాడే. ఇరవె ఆయిదు వేలురొఖం కావాలట. మిగతా లాంఛనాలన్నీ సి 

యథాళ క్రి అని వాగాడు. ..వాళ్టా చదువు సంస్కారాలు వున్న వ్యకులుః వీళ్లా 

సల a) 

మహీపాల్ కాళ్ళలో మళ్ళీ వేగం హెచ్చింది. ఆంత చిన్న గదిలో కూడా 

అతను ఎంతో వేగంగా పచార్లు చేయసాగాడు. మళ్ళీ తటాలున కళ్యాటి కుర్చీ 

దగ్గరకొచ్చి ఆమె భుజాన్ని నొక్కుతూ కశెగరేసూ-“లెవులు నిక్కపొడుడు 

కుని విను, శకుంతల పెళ్ళి శివచరణ్ దుబ్బేగారబ్బాయితో ఖాయం చేస్తాను. 
జాతకాలు ఏమీ చూడను- ఇంకా మీనమేషాలు లెక్క వెట్తావం టే వేరే జాతిలో 

వెళ్ళి కుదురుసా, నాకు జాతీ గీకీ ఆంటే నచ్చదు. ఇవన్నీ ఆంటే నాకు ఆస 

వ్యాం-పరమ ఆసవ్యాం ఓయ్ మాలోకం! విన్నావుగా? విన్నావాలేదా 7 

అన్నాడు. 

భర్తకు ఎదురు మాట్లాడానికి భయంవేస్తోంది కళ్యాణికి. ఆతను మాట్లా 
డుతూ పోతూంటే ఆమె ముఖకవళిక అనేకరంగులు మార్చింది. భర్త మొండిగా 
ఆలా ఆడుగుతూంటే ఆమె తొందరగా ఓ నిశ్చయానికి వచ్చి ఇలా అంది- 

“మన విల్లలకు వెళ్లి చేసేప్పుడు మీ ఇష్టం వచ్చినట్లు చెయ్యండి. మన శకుంతల 

పరాయిబిడ్డ. వాళ్ళమ్మ బతికుంటే ఆమె సలవో తీసుకొని థాకర్తకు చేసారో 

ఇంకోళ్ళకు మడి వెతతారో అది వేరే విషయం, ఇప్పుడలాకాదు మరి.” 

=థాకర్ణంటే తక్కువ అని మళ్ళీ ఆంటున్నావ్ కదూ? ఎవరూ ఎక్కువ 

తక్కువకాదు” 

కాక పోవచ్చు. కాని ళకంతల్ని వాళ్ళకు యివ్వడానికి వీల్లేదు, ఇద్బా 

రంటే నేనింత విషం తిని ఛస్తాను," 
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““మరి రూపాయలు ఎక్కు ణ్ఞుంచి తేనే?” 

“షట్ కులపోళ్ళలో మనం ఒక్క_రమే వీవవాళ్ళ్శలా వుంది. మనలాటి 

వాళ్ళు ఎంతో మందున్నారు. మనం బీదవాళ్ళమయినంత మాతాన (పపంచం 

ఆగిపోతుందా? ఏం ఆయితే ఆయ్యాం, లేనివాళ్ళం అయితే మాతం.” 

“ఈ గుండెలు బాదుకొనేవాళ [ప్రపంచమే నిజమైన పపంతం, వాళ్ళ 

కాళ్ళిప్తుడు తడబడుతున్నాయి. లోకులు పెళ్ళీ పబ్బం ఎలా చేస్తున్నారో తెలుసా? 

ఇంట్లో జరిగే వేడుకల్ని ఎలా చేసుకుంటున్నారో నీకేమైనా తెలుసా అని? అప్ప 

చేని పప్పుకూడ. లా అఘోరిన్తున్నారు. వాళ్ల జీవితాల్ని చీకు, చింత, 

అవమానం, కన్నీళ్ళలో పూర్తిగా తడుపుకొని మెడవరకుమునిగి ఇవన్నీ జరుపు 

కుంటున్నారు. నా కంత హృదయమూలేదు. నాకంత బు రాలేదు. ఇన్నిచింతలు 

పెట్టుకొని ఏ షావుకారు దగ్గరకో పోయి వాడు వేనే వుచ్చులో చిక్కు_కునివున్న 

దిరువులతో పాటు ఆ వడ్డీ బరువుని కూడా మోయళేను, ఆ పని నేనెన్నటికీ 

చేయను” 

భర పడుతున్న మనోవ్యధచూని కళ్యాణి చాలా కలతచెందింది, కాని 

నాస్తికుడిలా ఆతను మాట్లాడిన మాటలు విని ఆమెకు కోపం వచ్చింది. మహీ 

పాల్ స్వభావం తె౦ియనిదికాదు. తనమీద కోపంవచ్చి అవమానిస్తే ఆమె 
ఆశ్చర్యపోదు. [ప్రపంచంలో (పతి యింట్లో ఆమె ఈతతంగాన్ని చూస్తూనేవుంది 

మగవాడు ఆడదానివై పెతనం చేసాడు. ఈ విషయంలో వీవా సాదా! త్రి 

(శ్రీముంతులూ, మధ్యతరగతి కుటుంబీపలూ అందరిదీ ఒకటేనీతి.ఎకటే పాలసీ. 

మహిపాల్ చరితహీనుకు, ఆతని వ్య క్రిత్వంలోని ఈ మచ్చ ఆమెకు తెచసు. 
ఆచారమూ, మడీ, కాస్త్రచారాలంటే పడిచచ్చే ఇళ్ళలో కూడా మనవాళ్ళు 

తప్పతాగి వ్యభిలారం చేస్తూండడం, ఇంకా ఎన్నో విధాల వాళ్ళు చరి త్రహీనులు 
కావడం కళ్యాణి చూసింది. కానిఆమె సహించ లేనిద ల్రా మహీపాల్ మాటల్ని 

తన ఇరవె నాలుగేళ్ళ దాంపత్య జీవితంలో అమె భర్త జీవనసరళిని, అతని 

ఆలోచనా పద్ధతినీ ఇంతవరకు అవగా హన చేనుకోలేకపోయింది. చాలా రోజు 

ల్నుంచి ఆమెలో ఓ సందేహం పెరుళతూంది. తన భర్తకు, ఆతవ ఈ రకమైన 
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నాసీక ధర్మానికి సంబంధించిన ఆభిపాయాల గురించి కాదు కదా (ప్రపంచం 

అతజ్జి గౌరవిన్తూంది? ఈ విషయాలు రానినందుకా అతణ్ణి అందరూ గొప్ప 
రచయిత అని ఆంటున్నారు? ఇన్ని సంవత్సరాల్నుంచి వీరు ఇవేమాటలు రాస్తు 

న్నారు. చెపుతున్నారు; మీటింగుల్లో వారి అభ్మిపాయాలను మన్నించి సన్మానాలు 
చేస్తారు. కాని ఏం (పయోజనం. (పపంచం మళ్ళీ పాఠపాటే పాత బాణీలోనే 

పైడుతూంటుంది. వీరి ఆభిపాయాలకు కలియుగం వాళ్ళు విలువ యివ్వాల్సిందే 

కాని వాటిలోసారం లేదు. కులం, మర్యాద, మతం, రివాజులూ, ఆదారాలూ, 

పర మేశ్యరుడు తయారుచేనిన ఈ విధానాలన్నీ మాయమె పోతాయా! (పపంచం 

పూర్వం ఇలాగే నడిచింది. ఇకముందు కూడా ఆలాగే నడుస్తుంది. అప్పుసప్పు 

చేని విల్లలకూ కూతుళ్ళకూ వెళ్ళిళ్ళు ఆందరూ చేస్తారు? దీనిలో ఆశ్చరం 

ఏముంది కనుక! 

రెండో కాలు కూడా కుర్చీమీదకు లాక్కుంది కళ్యాణి. మోకాళ్ళమీద 

చేతులు వెద్ది (వేళ్లువిరున్తూ "అప్పు చెయ్యండి లేదా మరో ఉపాయం ఆలో 

చించండి. అదంతా నాకు తేలీదు. ఏమైనా శకుంతల మటుకు షట్కులం వారి 

గుమ్మాన్నే మెట్టుతుంది. ఇక మీ పిల్లల వెళ్ళిళ్ళు గుడిసెల వాళ్ళతో మాదిగలతో 
చేస్తారో-నా కేం తేలీడు మేం గంగానది ఒడ్డుకు వెళ్ళిపోతాం. ఆ బిడ్డ మాతం 

మన పాతకాల ఆచారాల (పకారమే ఆరత్తగారింటికి వెల్తుంది. ఇది ఖండితంగా 

చెవున్నా మీరు ఏ చెవితో విన్నా సరే “ఆంది, అంటూ వెళ్ళి పోవడానికి కుర్చీ 
లోంచి లేచింది. 

శకుంతలకు వెళ్ళి, కట్నం. భార్య తనమీద కోప్పడడం వీటికి తోడు 

అతనిలో వున్న విసుగూ ఇవన్నీ చేరి అతణ్ణి లోతుగా ఆలోచించడానికి వుని 

కొల్పాయి. కర్చీకి దగ్గరగా టేబుల్ మీద ఆనుకొన్న వహీపాల్ ఆడదనేది 

[పపంచంలో తమాషా అని ఆలోచించాడు. చరిత పుట్టినప్పట్నుంచి ఆడది 

మగాడికి పె సమస్యగా దాపు9 స్టూనే వచ్చింది. (పస్తుత సాంఘిక వ్యవస్థలో 

స్రీ జాతి ఏ రూపంలో చూనినా ఆగౌరవపు బతుకు బతుకుతూంటుంది. చిన్న 

వాళ్ళసంగతి అడగొద్దు. సభ్యతా, పాండిత్యమూ, డబ్బూ. ఐళ్యర్యమూ అన్ని 
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వీధాలా సంపన్నమైన కుటుంబాల్లోకూడా న్త్రీకాతి దమనసీతికి గురి అవుతోంది. 
రకరకాలుగా ఆమెను అవమానించడం జరుగుతోంది. ఆడది పనీపాట చేయ 

డానికే అందరి సేవా సుకూషలూ చేయడానికి మగవాడు అనుభవించే చస్తువు 

అని సాధారణంగా అందరి అభ్మిపాయం, ఆమెవిర్తిలు కనేయంతంగానే చూనుం 

టారు. మానవ జీవితం నిరాఘాటంగా సాగిపోవడానికి సంతానం అనేది ఆవసరం 

కనుక అసంతానాన్ని ఉత్పతి చేసే కర్మాగారంగా ఆమెను భావిస్తుంటారు. కాని 

ఇన్ని అవమానలకు లోనై, పురుషని చేతిలో అమానుషంగా “జీవిసూ కూడా 

ఆమెను తప్ప (ప్రపంచంలో అతను ఏ ఇతర వసువునూ ఇంతగా ఆరాధించడం 

లేదు. ఆదరించడం లేదు. ఎంగుకంటే స్తీ అనేది ఇప్పటికీ సంఘ గౌరవానికి 

(పతీకగా నిల్చివుంది. ఆడది లేకుండా మగవాడు పూర్ణత్వాన్ని పొందలేదని 

యావత్ప'పపంభానికి తెలుసు. 

ఈ ద్వంద్య రూపం మన సంఘ నిర్మాణం పారంభ మెన రోజునుంచీ! 

దాని పునాది కనపడుతోంది. సరిగ్గా చెస్పాలంటే ఈ పునాది రాయి ఒరిగి వున్న 
కారణంగా సంఘం అనే ఈ భవంతీ ఆరంభం నుంచి నిటారుగా నిలబడ 

లేక పోతుంది. ఆలాంటి వంకరపునాదుల మీద మానవుడు ఇలు 

కట్టుకొన్నాడు అతని ఆహారాలు ఆలవాట్తూ యేర్చడ్డాయి. అతనిసభ్యతా, 

సంస్కృతి, మతం, లోకవ్యవహారం ఆన్ని సంతరించుకుంటా వచ్చాయి. 

మరెందుకు ఆంతా తలకీందులుగానే కనపడుతుంది.? 

కళ్యాణిలేచి పోతూంది మహిపాల్ ఆలో చనలుక శం పట్టుకున్న ఎద్దులాగా 

ఆగిపోయాయి. “ ఎక్కడికి వెడుతున్నావ” అంటూ (పళ్నించాడు. 

మహీపాల్ తన భార్యతో ఎంతో మామూలు ధోరణిలో సాధారణంగా 

అడిగాడు భర చెపుతున్న అభి పాయాల్ని తాను తీవంగా వ్యతిరేకిసున్నా. 

ఆతను అడిగిన పద్దతి చూని ఆతని ముఖంలోకి చూస్తూ నవ్వకుండా వుండలేక 

పోయింది. కళ్యాణి. “ఇంక వెళాతాబాబు. ఇంకాస్సేపు ఇలానే వుంటే మీరు 

మరీ వాడావుడి చేసేస్తారు. పెద్దగొంతు పెట్టుకుని అరిస్తే ఈ వీధిలో వాళ్ళంతా 
లేస్తారే మోనని భయం” ఆంది. 
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భార్య మాట విని మహీపాల్కు ననొచ్చింది. 

అప్పీ శే, మీ ఇషం వచ్చినట్టు ఆర నూ వెడబొబ్బలు వెట్రారు. ఇరు? 

పొరుగూ నన్ను గేలిచేస్తారు. ఏవిటమ్మా, పంతులు గారికి నెలకూ ఓ పదిహేను 

రోజులు ఏదైనా శివం ఎత్తుతుందా ఏమిటని” ఆంది తిరిగి కళ్యాణి. 

ఎవరో అతనిమీద గాటు వెట్టినట్టయింది మహీపాల్కు, ఆమె చెప్పే 

మాటాలకు నవ్వుకూడావచ్చింది. కి పొరుగు వాళ్ళు సిన్ను ఎగతాలి చేసారన్న 

మాట” అంటూ అడిగాడు. 

ఆ మాటకు కళ్యాణి కిలకిలా నవ్వింది. నోటికి కొంగు అడ్డం పెట్టు 

కుంటూ-”*మన పొరుగువా క్రైం ఖర్మ, విల్లా పీచులేరూ వాశ్రీఎక్కిరిస్తారు. ఆమ్మా 

నువ్వు వూరికే వుండవే, లేకపోతే నాన్నాగారు ఆటంబాంబులు కూడా పేలు 

సారు అని నాతో అంటున్నారు. 

విల్లల మాటలు విని మహీపాల్ పకపకా నవ్వేసాడు. “అవునోయ్, 

నిన్ను చాలా చాలా బార పెడతాను కదూ. కాని ఒక్క విషయం, భగవంతుని 

మీద ఒక్లేని చెపుతున్నా. నిన్ను బాధపెట్టి నేనే లాధపడతాను. నువ్వ్యులేక పోలే 
నాకు గతేలేదు. కళ్యాణి లేకపోతే మహీపాల్, లేడూ అని మనస్సులోని 
మర్మాన్ని వెళ్ళగక్కాడు మహీపాల్, 

కళ్యాణి తన్మయురాలైన (పకాంతంగా భర్త అన్న ఆ చివరి మాటలు 

వింది. 

ఇంతలో అభిరమ్మాయి నిద్రలో లేచి యేడుస్తున్న చప్పుడు వినిపించింది 
వేట్లను చేతిలోకి తీసుకుంటూ భర్తతో ఆప్యాయంగా “పనేమీలేకపోతే పెకి 

రాగూడదేండీ! మూడు గంటలు కొట్టారు కదా. నేను వెళుతున్నా ఆంది. 

“నాకు నిద రావడంలేదు, నువ్వెళ్ళు'' ఆన్నాడు మహీపాల్. 
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1i 
ఆరోజు పర్వ దినం. పండిత్ విశ్వనాథ్ కాగ్రి గారింటికి వెళ్ళి కర్నల్, 

సజ్జన్ తిరిగి వస్తున్నారు. ఉదయం తొమ్మిదీ తొమ్మిడిన్నర ఆయి వుంటుంది. 

పగలు ఎండచేత ఆకాశం ఐింారు ఛాయలో వుంది కొని చలికాలమేమో సందులో 

నేల ఇంకొ చెమ్మగానే వుంది. 

“"సజ్జన్ భాయీ” అవ్వాళ చలి విపరీతంగా వుందోయ్. ఎక్కడో దగ్గిర్లో 
మంచు పడినట్లుంది“ అన్నాడు కర్నల్. 

వాతావరణం వెపు సజ్జన్ దృష్టిని ఆకర్షించడానికి (పయత్నించాడు 

కర్నల్. కాని సజ్జన్ చలించలేదు. ఇక లాభంలేవను కొని “ఇంటలెక్చువల్ * 

టాపిక్ తెచ్చాడు. “ఎన్నైనా అనవోయ్ు. జ్యోతిష శాస్త్రం అనేది నమ్మాల్సిందే 

నయ్యా. బాగా నేర్చినవాడు చెప్పగలిగినవాడు వుండాలి. అంతే. నేటినుంచి 

నేను శాన్తగారి శిష్యుడయ్యాను = 

"మనిషి చాలాఉదారస్వభావుడు” జ్ఞాన సంపతి కలవాడనడంలో 

సండేవాం లేదు”. అని అన్నాడు సజ్జన్ “ఇవ్వాళ పాప పుణ్యాల గురించి 

వ్యాస మహాముని చెవ్పిన వ్యాఖ్య విన్నతర్వాత నాఅపోహలన్నీ పటా పంచలె 

పోయాయి. పరోపకారం పుణ్యం" ఇతరులను కష్ట పెట్టడం పాపం, ఎంత సరళ 

మైన వాఖ్యం. ఈ సరళత్వం- ఈ వాస విక అనుశీలన శ్రాఘించ తగ్గవి।” 

“=దుకాణంలో జరిగిన దొంగ తనం ' లబ్బూలో మేము వేరు పడడం” 

నా భార్య రూపు రేఖలూ అన్ని చెప్పేశాను. మరి జోితిషాన్ని ఎట్లా నమ్మక 

పోవడం?" తనకు తోచిన రీతిలో కాన్రిగారి గొప్ప తనాన్ని లాటుతున్నాడు 

కర్నల్. 

సజన్ చిన్నగా నవ్వుతూ ఆన్నాడు. “నా గురించి వారు ఓ కొతే 
తి 

రకమైన విషయం చెప్పారు”, 
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ఇంటా అక్రక్షిల్థాలా అథ ఇల్లా 19 

సజ్జన్ భుజాన్ని తన భుజంతో కొట్టి కర్నల్ నవ్యాడు- “ఏం కొత. 

నీకు ఆపభ్యాతే కాదు, ఆరోగతి కావాలి. నువ్వూ ఆ మహీపాల్ గాడూ మీ 

ఇదరికీ....” 

శ నాక చెడ్డ పేరు వసే సంతోషించే టట్టున్నావే. ఇక నువ్వు నా ప్రాణ 

న్నేహితుడివన్న మాట? అవునా:?”. 

= స్నేహితుణ్ఞి ఆయితే ఏం; చెడ్డ పనుల్లో కూడా తోడుగా వుంటా” అని 

కర్నల్ జవాబిచ్చాడు. 

“ఏదైనా చెడ్డపని చేసాననీ' దానివల్ల నాకు చెడ్డ పేరు వనుందనీ ఆతను 

నొక్కి చెప్పలేదు”. 

“ఆ(అ(. అవునవును. ఆ చెడ్డ వేరు వచ్చిన తర్యాత బాగా వేరు వస్తుం 

దని కూడా చెప్పాడనుకో”, ఓ చిన్న నిట్టూర్పు విడిచి జేబులోంచి సిగరెట్ కేసు 
తీస్తూ సజ్జన్ మళ్లీ. “నరేంద కవివరేణ్యులు శలవిచ్చినట్లు నీ రహస్యం 

అనేది వికనించని మొగ్గ లాంటిది. దాని రేకుల్ని వివ్పినంత మ్మాతాన అది విక 

సించదు” ఆన్నాడు. 

సిగరెట్ కేసు కర్నల్ వైవు చూవుతూ అతను కూడా ఓ నిగరెట్ తీనీ 

వెలిగించు కున్నాడు, నోట్లో వెదవుల మధ్య నొక్కిపట్టి “ఆందుకే నేనునా 
జాతకాన్ని చూవించడం నిద్ధాంతరీత్యా ఆంగీకరించలేను. రాబోయే దాన్ని 

గురించి తెలసుకొక పోవడమే శ్రేయస్కరం. రేపు గురించి చింతిస్తూ 

కూర్చుంటే ఇవ్వాళ కూడా ఆనందాన్ని చొవిచూడలేం”. 

నిగరెట్లు వెలిగించుకోవడానికి వారొక చోట ఆగారు, వెలిగించికుని 

సిగరెట్ లైటర్ని జేబులో చెట్టుకుని సజ్జస్' కర్నల్ ముందుకు సాగారో లేదో” 

ఎవరో ఓ వ్యక్తి వాళ్ల దగ్గరకు వచ్చి “బాబుగారు, ఈ సందులో డాకటేరు 

బాబుగారి దుకొణం ఎక్కడా? అని అడిగాడు. 

కష డాక్టరోయ్।?” అని తిరిగి (పశ్నించాడు కర్నల్. 
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“బాబూ” పెరుగు అమ్ముతాడే, ఆరండి'' 

ఆతని మాట వినగానే వాళిద్దరికి మతి పోయినంత పనైంది. ఓ సామాన్య 
వ్య క్రి తనతో వేళా కోళం ఆడుతున్నాడని కర్నల్కు కోపంకూడా వచ్చింది. 

“మర్యాద లేనోడా” వేళా కోళంగా వుందా?”. 

"లేదు ప్రభో” ఆ అడిగిన వ్యక్తి చెవులు పట్టుకొన్నాడు. చేతులు 

జోడిస్తూ “నాకే మతి చెడ్డదయాా మా యజమాని నెపుందిను. డాకటేరు దుకా 

నానికి పోయి వెరుగుతే అని అంటున్నాడు” 

“సీ యజమాని పరమ మూర్జుడిలా వున్నాడే. ఎక్కడైనా డాక్షరు 

వెరుగు ఆమ్ముతాడ[టా?' అంటూ కర్నల్ ముందుకు నడిచాడు. క 

దారిన పోతూన్న లాలాజి వారి సంభాషణ విన్నాడు- “ఎవరు కావాలీ? 
డాక్టర్ హల్యాయ్ కావాలా నీకు? ఆదిగో ఎడం చేతివైపు దుకాణం వుంది 

చూడూ ఆదే” 

నౌకరు లాలా చెవ్పిన ప్రకారం ఎడంవెపు దుకాణాల్ని వెతక సాగాడు. 

“అబ్బే.... ఆదిగో! ఆ రేషన్ దుకాణాల పక్కన పండ్ల కొట్లులేవు దానికి 

అనుకునే వుంది” అని లాలా మళ్ళీ ఒక్కసారి చూవించాడు. 

కర్నల్' సజ్జన్ తిరిగి నడునున్నారు. “భలే తమాషాగా వుంది. పేరు 
డాక్టరంట చే సేఏ హల్వా వండి అమ్ము కోవడం. ఇంటిపేరు కసూరి వారు 

అ 3 ద 

ఇంట్రో గబ్బిలాల కంపు”. 

ముందు లాయన కర్నల్ ఆవ్వగలిగి నపుడు....” అని సజ్జన్ వాక్యాన్ని 

పూర్తిచేయ కూడానే “నువ్యంటావని తెలుసు” అన్నాడు నిగ్గు పడుతూ కర్నల్ 

డాక్టర్ ఆనే బిరుదుగల ఆ మిఠాయి దుకాణ దారుణ్ణి చూద్దామనే కుతూ 

హలంతో సందుకు రెండు వైపులా వున్న దుకాణాల్ని జ్నాగత గా చూడడం 

మొదలెట్టాడునజ్జన్ . ఆవులూ, కుక్కలూ, కొంచెంగానే జనసమర్ధంతో కనివించే 

సందులో కూడ సైకిలు మీద ఫీట్లు చేసే వాళ్ళతో రకరకాల మాటల్లో అటూ 
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ఇటూ తిరిగే ఆడ వాళ్ళతో' మగవాళ్ళతో ఆ బజారంతా వికసీంచీన పూతోటలా 

కళకళలాడు తోంది. ళార్రిగారి సందులో కన్న ఈ సందులో ఎండ మరీ 

త్రీ వంగా ఉన్నట్లనిపిసోంది. ఎడంవెపు విండిమర వంవు. మరతిరుగు తోంటే 

తెల్లగా దుమ లేచి చుట్టు వ్యావసూ మఠ ఆడించే కూలి వానికి తెల్ల బురభ్రా 

తగిలించి నట్టుంది. వాణ్ణి చూసోంటే సజ్జన్కు సరదాగావుంది. కుడివెవు సన్న 

సందు. దానిలో ముందుగా దర్జి దుకాణం- కడ్కడ్ మంటూ తిరుగుతోన్న 

మిషను చకం. దానికి పక్కనే గోరింటాకు రంగు గడ్డం వున్న ఖలీఫాగారు 

తలుపుకు అనుకొని కాజాలు కుడుతూ కూర్చున్నాడు. ఆతనికి ఎదురుగా మట్టితో 

చేసిన హుక్కావుంది ఆతని శిష్య బృందం దిట్టలు కత్తిరిస్తున్నారు బెలరింగ్ 

షాపు తర్వాత ఎవరిదో ఇల్లు. మళ్లీ దర్గీ దుకాణం, పండ్ల దుకాణం, గాజులూ 

రిబ్బన్ల దుకాణం' వైద్యశాల వాటి తర్వాత మళ్ళీ ఓ ఇటు. ఎడం వెపు పిండిమర 

పక్కనే పచారీ దినసుఐ దుకాణం-_ “దామోదర్! పావుకిలో శనగ విండిీ। 

రెండణాలు కిస్మిస్... మా సరుకులు ఇయ్యవయ్యా... ఆ( తీసుకోండి.... అరె 

లోపల్నుంచి పటిక తీసుకరా”. ఈ సందడి దాటుకున్న తర్వాత రాజ వై ద్యుడని 
బీరుదాంకితులైన తలపాగాధారుల్తెన వైద్య మహాశయుడు చికిత్సాలయంలో 

ఒంటరిగా కూర్చోని కనిపించాడు. తర్వాత మళ్ళీ పళ్టకొట్టు. గడ్డం మీసం 

గొరుక్కొని, ఆడవాళ్ళు కట్టుకునే ధోవతి ధరించి, ఓ నపుంసకుడు ఆకులకు 
సున్నం రాస్తూ కూర్చున్నాడు. ఆతర్వాత కాని హల్వా శిరోమణి గాక్టర్గారి 

దుకాణం రాలేదు. దుకాణం పెద్దదే. వీ౬మీద పోత విగహంలా' వెద్ద వినాయ 

కునిలా వున్నాడు, 8 రీరఛాయ ఆధికా నండి అప్పుడే పట్టు కొచ్చిలో ఎలుగుబంటి 

కన్న నాలుగు వన్నెలు ఎక్కువ, తలా” చెవులూ ముఖాలను ఆన్ని మూస్తూ 

టోపా తగిలించుకుని డాక్సరుగారు జిలేవీతూస్తూ దర్శనం ఇచ్చారు. అతజ్ఞిచూ'నీ 

సరికి సజ్జన్ మనసు సరదా పడింది. 

“గురూ, వీడి దగ్గర ఏదో ఒకటి కొందాం. ఎలా వున్నాడో చూడు 

అచ్చంగా జపాను ఫిరంగిలోంది దూనుకొచ్చిన గుండులా'' అన్నాడు నజ్జన్ . 

మిఠాయిలు వున్న చోట్లల్లో ఇతడి జాలీని అడ్డం పెట్టాడు, దానికింద 

పళ్లాల్లో ఒకొక్క తినుబండారం వుంది. కొట్టునిండా బొ మ్మలు వేలాడదీళాడు. 
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ఆంజనేయస్వామీ, గాంధిజీ, నెహూి, నేతాజీ, శివాజీ, రాణ్యాపతాప్ ఇంకా 

ఇంకా. శివాజీ పటానికి పూలదండ వేస్వుంది. బయటి ఇత్తడిగొలుసుల్తో కట్ట 

నడ్డ రెండు గంటలున్నాయి, కొట్టుదగ్గర అంతగా జనంలేరు. 

“జిలేబీలు తీసుకో” అన్నాడు కర్నల్. 

టోపీలోంచి బ్య రెముక్కు, లింతపండు గిం జల్లా కళ్లు కనపడుతున్నాయి. 

వాటివై వెండి ఫేం కళ్లద్దాలు, తెలువు నలుపూ-చీకటి నీడలాంటి మీనం, నోట్లోంచి 
చాంగలా కారుతోన్న తమలపాకుల రసం. ఇదీ ఆయన ఆకారం. మొత్తం 

ఐదారుగురు కన్నా ఎక్కువమందిలేరు కొనేవాళ్లు. కాని సందడి అంతకన్న 

ఎక్కువగా కనపడోంది. డాక్షరుగారి చేతులు నెమ్మదిగా కదులుతున్నాయి. ఇక 

నోట్లోంచి మాటలుత పాలామోసుకొని వెళ్లే వ్యానులావుంది. జిలేబీ, ఉర్ణగడ్తచిప్స్ 

చిక్కుడు గింజలూ ఆర్డిరిచ్చాడు సజ్జన్. 

కొట్టుకు ఎదురుగా అంటే సందు అవతలి వరుసలతో ఓ ఆరుగుమీర 

కూర్చుని ఎండతాపటం పెట్టుకొంటున్నాడు ఓ ముసలాడు. ఆతని మాటల్లో 
మోటుతనం తొంగిచూసోంది. అతనెవరితోనో ముసలితనం _వత్యేకత గురించి 

ఉపన్యాసం దంచుతున్నాడు-''ఆదే, వయసులో వున్నప్పుడు అందరూ తేలిగ్గానే 
కాలం వెళ్లపుచ్చుతారు. కాని మ సలితనాన్ని వెళ్లబుచ్చినోడే ఆసలె నమగోడు. 

తస్పదియ్య. పళ్లూ పోయి, కళ్టుమసగ్గా వుంటూ, చేతులూ, కాళ్లూ, చెప్పరాని 

నొవ్పి పేడ్తోంటే, నాయాల్లి నన్ను పుట్టించినోడూ వాణ్ణి పుట్టించినోడూ తాత 
ముత్తాతలు ఆంతా జ్ఞాపకం వస్తారు. మంచిసిళ్లు కూడా పోసే వాళ్లుండరు. మునలో 

డిగా బతకాలంటే ఈరుల కేచెల్లు. ఆందరివల్ల కాదెహే! నన్ను చూడు. తొంటి 

మూడు సంవత్సరాలోచ్చెయ్. చి తగువుడి చిఠాలో మన పేజీయే చిరిగిపోయిం 
దట, 

నిలబడీ ఇవన్నీ వింటున్నాడు సజ్జన్ అమాటల (సభావం సజ్జన్ మీద 

వడింది-ఎదో ఓరోజు ఆతను కూడా ముసలాడె వోతాడు-బహుళా ఇలాగేకావచ్చు 

నిజం చెబ్లున్నాడు ఈ ముసలాయన. నిజంగా ముసలి బతుకుల్ని ఈడ్వడం 

అందరికీ చేతకాదు. 
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“ఆరే బాబూ, ఆరోజు యీయన వైకం యియ్యలేదు గదా రబడీ 

తీసుకున్నారు.” 

“ఎవరు తీసుకున్నారు?.... ఈయనా.” సజ్జన్వె పు వేలు చూవిస్తూ ఆడి 
గాడు కర్నల్. నజన్ నిరాంతపోయి డారకరును చూసూన్నాడు. 

ఇ అ ద 

"నేనా, నేనెప్పుడూ నీ దుకాణానికి రాలేదే?” 

“' బాగుందయ్యా. ఆరోజు రబడీ తీసు కెళ్ళింది నువ్వేగా - మొన్నేకదయ్యా 

పట్టుకెళ్లావ్. డాకటర్ కు ఆమాతం గురుతువుండదనుకున్నావా?” 

అనవసరంగా. కొట్టువాడు తనతో ఘర్షణ పడుతూంటే సజ్జన్ కు కోపం 

వచ్చింది. సజ్జన్ పక్కనే కళ్లకు కాటుక దిద్దుకొని నోట్లో కిళ్లీ నమూలుతూ 
తలకు నూలుటోవీ పెట్టుకొన్న ఓ పెద్దమనిషి సజ్జన్ ఇరకాటాన్ని (గహించాడు, 
వెంబడే డాక్టర్ని బెదిరిస్తూ” నీకేమైనా మతిపోయిందా? నల్లమందు మత్తులో అ 

మనిషి ఎవరో గుర్తించే పరిస్థితిలో కూడా లేనట్లుందే? అన్నాడు. 

ఆ వెద్దమనిషివైపు చూస్తూ సజ్జన్ సంజాయవ్ష్నీ చెప్పుకున్నట్టుగా క్ర 

దుకాణానికి నేను యిదే మొదటిసారి రావడం” ఆన్నాడు. 

"మొదటిసారి ఏమిటి? రోజూ మాకోట్లోంచి ఆరువు తీన్కు పోతోంటే?. 

కర్నల్కు నవ్వొచ్చింది. “మీరు ఎవరో అనుకుని పొరపడినట్టున్నారు 
డాక్టర్ , ఈయన రబడీ గిబడీ తినడు. ఈయనకు కావలిసింది పుడింగ్ తెలుసా?. 

వేడివేడి జిలేదీల పళ్లాన్ని లాలాదగ్గర వుంచుతూ " వూరికనే ఎందుకు 

వదరుతావయ్యా. ఆయన వేరేవ్య కి అయితేను” అన్నాడు నౌకరు. 

చేయి విదిలిస్తూ డాక్షరు నౌకరు మీద మండిపడ్డాడు "నాకే తెలివి 
నేర్పుతున్నా వంటరా. ఈయన బీమాహెరెన్ కొడుక్కా దంటరాః ఏం?” 

*ఆరే డాక్టర్ ఇటుకరాయంత మందం జోడు పెట్టుకో. ఈ ఆధ్రాల్లోంచి 

సీలాటి నల్హమందు భాయీలకు కనపడవు." నవ్వుతూ సజ్జన్ను ఇంతకు ముందు 

నమర్దించిన వెద్దమనిషి అన్నాడు. 

(1) మిఠాయి 
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తర్వాత అతడి పూర్వ వృత్తాంతాన్ని సవిస్తారంగా కర్నల్ కు చెప్పాడు 

“= అతనికిదో చెడ్డ అలవాబు లెండి ఎన్నో ఏళ్లనుంచి. ర్మాతివూట నల్ల 

మందు నిషాలో ఒకరికి తక్కువ తూసాడు. ఇంకోకరికి ఎక్కువ తూస్తాడు. 

రా(తిళ్లు ఎవరో అరువు తీసుకెళితే పొద్దున్న నాబాకీయేదంటూ ఎవరినో నిలది, 
స్తాడు. ఆందుకనే ఈగలు మసురుతున్నాయ్ రోజూ. అరె డాక్టర్, భలేవాడి 

వయ్యా నువు. నీకు నుమేసాటి."' 

దుకాణం నుంచి బయల్దేరారు ఇద్దరూ. దారిలో కర్నల్ తో “లీవితంలో 

ఇన్ని సంవత్సరాలు ఇలాటి' సమాజానికి దూరంగా గడిపానని పళ్చాతాపం 

కల్గుతుంటుంది. అసలు కేరక్టర్సు వున్నవి ఇలాంటి సందుల్లో గొందుల్లోనే. జీవి 
తం ఎంత వెవిథ్యంగా వుంటుందో ఇక్కడ చూడాలి” అన్నాడు, 

అతని మాటల్ని మధ్యలోనే తుంచేస్తూ ఎగతాళిగా కర్నల్ కోసీ కళా 

హృదాయాన్ని మరీ ఎక్కువగా చూవంచకు నాయనా. [పపుచంలో వున్న 

మురికి,కుళ్లూ, మూర్భత్వం ఆంతా ఇక్క_డే వుంటుంది. నువ్వుకేరెక్షర్స్ని వెతుకు 
తున్నావా, నాబాబే”ః? అన్నాడు. 

కర్నల్ మాటలకు సజ్జన్ మనస్సు చివుక్కుమంది. కాని కర్నల్ 

చెప్పింది ఆక్షరాలా సత్యం. అతశ్జి ఖండగించడానికి సజ్జన్ దగ్గర ఏ ఆయుధం 

లేదు. 

ముందుకు నడుసున్నారు. “మహీపాల్ ఎక్కడున్నదీ తెలీడంలేదు. 

నిన్నట్నుంచి. నిన్నట్నుంచేం ఖర్యం. మొన్న మధ్యాహ్నం కలిసాడు. అంతే 

ఆతర్వాత ఇంతవరకు అడసులేదు.'” ఆని ఆంటూ కర్నల్ (పసంగం 

మార్చాడు, 

“మొన్నరాతి మా ఇందికొచ్చాడు, వెంట ఆ చెన్నాని కూడా తీసు 
కొచ్చాడు మహాశయుడు". 

"ఆ( ఆ( నాకు తెలుసు. కిస్మస్ నెల్మిబేట్ చేన్తూ వుండొచ్చు శ్రీమాన్ 

శుక్ఫాగారు. ఆందుకే వుదయాన ఆంత ఆలస్యంగా లేసాడు.” 
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శ పడుకోనీయ్ గురూ అన్నాడు సజ్జన్ . “తవిసోన్న ఓ మానవ 

హృదయం కనీసం నిదలోనైనా బాధలు మరచిపోగలిగితే దానివల్ల [పపంచానికి 

ఏం కొంపమునుగుతుంది గనక.” 

తను వుంటుండే యింటి నందులోకి అడుగు పెట్టాడు సజ్ఞన్. ఆరుగు 

మీద సళ తీర్చివుంది. ఇవ్వాళ మంగళవారం కావడం చేత బసంతూతోటమాలి 
కూడా (ప్రసాదాన్ని పరుచుకొని కూర్చున్నాడు. అక్క డే పండిట్ మహీపాల్ 

కుక్షాగారుకూడా బాచిపట్లు వేసుకొని గప్పాలు కొడుతున్నాడు. ఇద్దరూ రావడం 

దూరంనించే చూసాడు లాలాజి రండి రండి; మీరొక్కరే తక్కువ” అని 

వెలిచాడు - కర్నల్ నూ సజ్జన్ నూ. 

సజన్ ఆందరికీ నమస్కారం చేశాడు. కర్నల్ చిరునవ్వు నవ్వుతూ 

గులాద్చంద్ కూర్చున్న కుర్చీ వెనకువచ్చి నిలబడ్డాడు. గులాబవ్చంద్ తల మీద 

చిన్నగా తట్టి “ఏమండి సూపర్నెంటుగారు, వావున్నారా?”” అంటూ పవామర్శిం 

చాడు “గులాబ్ గాడు నాకు చుట్టమోయ్ ఎలాగో చెప్పకూడదు కాని” ఆని 

ఆన్నాడు. 

గులాద్చందు నోరుమెదపకముందే లాలాముకుందీమటల్ తాగుతోన్న 

హుక్కాను పక్క గా నెట్టి “భాయీ, నగీన్ చంద్" ఆని కర్నల్ ను సంటోది౨ 

చాడు. 

*ఏం లాలాజీ?' 'అని సమాధానం ఇచ్చాడు కర్నల్. 

లాలా మాట్లాడతూండగా మధ్య కో దాధేశ్యామ్ నౌకరు చేత మరిరెండు 
కుర్చీలు తెప్పించమని ఛేవాలాల్ కోరాడు. ఛేవాలాల్ ఇంట్లోకి కేకవేసాడు. 

“విజయ్ లంట ఆహ్వానించడానికి సెషన్కు వెళ్లలేదా? నువువ 

కొంగెసుకు వెద్రశిష్యుడివిగా !' కర్నల్ను ఆడిగాడు కా: 

“ఆవును లాలాజీ. ముందు అలాగే అనుకున్నాను. తీరా బాగా ఆలోచిం 

చిన తర్వాత మళ్లీ మనస్సు మార్చుకొన్నాను. జనసంఘం తరపున అంత వేరు 

(పభ్యాతులు గల ఏ మహిళాలేప. మరి మాబోటి వాళ్లు ఆహ్వానించడానికి వె 

మీ బోటి వెర్దలకు బాగుండు.” అంటూ కర్నల్ లాలాజీ వె వ్యంగ్యంవిసిరినాడు. 
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సజ్జన్ వీరాంజనేయస్వామి మండపానికి ఆమకుని షవహీపాలట్కు దగ్గరగా 

కూర్చున్నాడు. మెడవంచి సజ్జన్ చెవికొరుకుతూ మహీపాల్ మెల్లిగా ఆడిగాడు 

చేతిలో ఆపొట్టం ఏమిటని. 

“బిలేల్టీలులే. నిన్న సాయం[తం నీ మకాం షీలా ఇంట్లో వేసావా ఏమిటీ” 

మెల్లిగా అడిగాడు సజ్జన్, 

అవునన్నట్లుగా మహీపాల్ తల ఆడింది నన్యాడు, సజ్జన్ కూడా నవ్వాడు 

వీళ్లిదరు మౌనంగా నవ్వుకుంటూం టే లాలాముకుందీమల్ కర్నల్ విసిరిన 

జోతుకు సమాధానం ఇచ్చాడు- “మాకు బాగా ఎందుకని వించదు భాయీ, మా 

జనసంఘంలో లేకపోతే ఏం, కనీసం మా వార్డులో ఆటువంటి పేరు (పతిష్టగల 

మహిళ కమ్యూనిస్టుల్లోంచి వస్తోంటే, ఇల్రంతా గందరగోళం చేసిపారేస్తేను.” 

సజ్జన్ చెవులు నిక్కపొడుచుకున్నాయి. ఛేదాలాల్ వైపు తిరిగి లాలా 

ముకుందీమల్ “అరే ఛేదాా ఆ రహస్యాల కుండ బద్దలుకొట్టిన ఆ కరపతం 

ఏదీ”? 

“ఏదైన కమ్యూనిస్టు పార్టీ కరప్మ్యతం వచ్చిందా ఏం” అని వుత్చాహంగా 

ఆడిగాడు కర్నల్. 

ఛేవాలాల్ జేబులోంచి కాగితంగీపాడు. ఇదంతా “సాల గాంగాడి దుర్మార్గం 

లెండి. ఎలక్పన్షనీ దోషిని విడుదల చేయించి ఏపాపం ఎవగని...” అని 
రా ధేళ్యాం చెప్పటోతూం టే చేదాలాల్ అడ్డం తగుల్తూ అప్పీకు ఎలా చెప్పగలరు? 

చచ్చిపోతూ ఆమె మరణవాగ్యూలం ఇ సేను? ఆస ఆంటూ కరపతం మడతలు 

విప్పాడు చదవడానికి. 

'వాగ్మూలం దాని టొంద-_" 

ఇంతలో ఛేదాలాల్ నౌకరు రెండు మడత కుర్చీలు ఇంట్లోంచి తెచ్చాడు. 
రాధేళ్యామ్ని ఖండిస్తూ లాలా ముకుందీమల్ “అరే వుండవయ్యా, ఆతి చెప్ప 

నియ్. గులాబ్ చంద్, నువ్వు చదువు. నువ్వు బాగా చదువుతావ్” అన్నాడు. 
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"పంతులు గారికియ్, వారు వెర్ష రచయితలూ, చదువుకొన్న వారు. 

నా వల్ణకాదులే.” అన్నాడు గులాద్ చంద్. 

“ఆవునపును, మహీపాల్, నువ్వేచదివి వినివించు'' కుర్చీలో కార్చుంటూ 

కర్నల్ ఉత్సుకతను చూవిస్తూ ఆడిగాడు. 

“కర్రే, భ్రాగోతియా, ఆకులు తీసుకరారా తొందరగా.... ఆం. పంతులు 

గారూ, చదవండి” అంటూ లాలాముకుందీమల్ ఇంట్లోకి ఆరచి, మరీ మహీ 

పాల్ను చూసూ అన్నాడు. 

మహీపాల్ చదవడం ఆరంభించాడు- “ఇది విన్నారా? రష్యా ఏజంట్లు 

చేస్తూన్న చీకటి పనులు. (పజల్హారా, కమ్యూనిన్హుల మీద ఓ కన్ను వేసివుండండి. 

కిందటి ఆదివారం డిశంబరు 28వ తేదీన కంపెనీబాగ్ దగర బాద్షాహీ 
కాల్వలో అప్పుడే పుట్టిన ఓ పనికందు కుక్కలూ నక్కలూ కీకివేసి వుండగా 

కనపడింది. ఈ వార మనవార్డు [ప్రజలందరికీ బాగా తెలినిన విషయమే. మన 
జాతీయ (పభుత్వం, వారి కర్తవ్యపరాయణు లైన పోలీసు డిపార్తుమెంటువారు ఈ 

కొర అమానుషమెన హత్యను కూవీరీసారన్న విషయం కూడా ఎవరికీ తెలి 
యనిది కాదు. మనవార్డునివాసి, సుయోగ్యులు అందరికీ సుపరిచుతులై న మాన్దర్ 
జగదంబా సహాయ్ వయసులో వున్న కోడలు - అంటే చచ్చిపోయిన అన్న 

కుమారుని భార్య- జసోదా నామధేయం కలది, తన కళంకగాథను దాచుకొనేం 

దుకు, దురదృష్టవళాతు ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఈపాపాన్ని పంచుకుందసీ 

అందరికీ తెలుసు మశ దురదృషవకశాతు ఈక ళంకాన్ని మనవార్డు దారా న 

జగదంబా సవోయ్ గారికి అంట గట్టడం జరిగింది. ఈవ్యవహారంలో ఏ (పమే 

యంలేని మాస్టర్ జఇగదంబా సహాయ్ గారిని ఆనవసరంగా అ పతివ్టపాలు చేయ 

డానికి పయశ్నం జరుగుతోందని | పజలకు చెప్పడం మా కర్తవ్యంగా బావి 

స్తున్నాము. 

“భగవత్ స్వరూపులె న మాస్టర్ జగదంబా సహాయ యావజ్జీవనం త 

అపవాదును మోయవలనీవచ్చేది. కాని మంనివాళ్లను భగవంతుడు కూడా 

ఎప్పడూ చల్లగానే చూసాడు. మన పట్టణానికంత టికీ మ ఖ్యనాయకుడు, మన 
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వార్డు నాయకరత్నం లోకసేవాదీఇ్షా, కంకణధారి, సాల్మిగాం జయస్వ్యాల్ గారి 
సమయన్సూరి రి మన జాతీయ (పభుత్వం వాడి స్పుకిక్షిక పోలీసుల చాకచక్య 

కారణంగా మన ఆమాయకపు (పజానీకం ఏవాపం ఎకుగని ఓ ఆత్మకు EE 

ఆపాదించకుండా వుండకలిగిందం టే అదంతా ఆసాల్మిగాంగారి అనవరతకృషయే. 
వారికి మా మనఃపూర్వక మెన ధన్యవాదాలు ఆర్చిస్తున్నాం. ఆసలు దోషి ఎవరో 

పట్టుపడ్డారు. ఆ లయవంచకి ఎవరో తెలుసా? ఈవధంగా రెండు అపరాధాలు 

చేన్ ధర్మపరాయణులై న పజల తప్పుదారిపట్టించడానికి | పయత్నించిన ఆ 
నీచురాలు ఎవరు? దీనికి సూటిగా సమాధానం చెప్పకుండా చచ్చిపోయేముందు 
స్వర్గసురాలైన జసోదాగా పోలీసు సమక్షంలో ఇచ్చిన మరణవాజ్యూలం ఈ 

సందర్భంలో వుటంకిసున్నాం. పాపజ్యాలలో దగ్గమైన ఆమె తన చివరి ఘడి 

యల్లో పోలీసులకు ఏమనిచెవ్పంది? 

“భల్లేబాబూ నా ఆడబిడ్డకు స్నేహితులు. ఇద్దరూ ఒకే పార్టీకో, అంటే 

దేళశ దోవులముఠావుండే కమ్యూనిస్టుపార్రి అన్నమాట, పనిచేస్తుండేవాడు. భలే 

బాబు ఇక్కడకు తరుచుగా వనుండే వారు. ఓరోజు ఆతను, 

ఇద్దరూ నన్నెలాగో వశం చేసు. కున్నా క ఆన ఎట్ను ంచి న నన్ను ఆది 

రింలీ బెదిరింనీ నన్ను స్వాధీనంలో వుంచుకొంటూ వచ్చారు. ఇంట్లో వాదీకి నేను 

గర్భవతిని ఆయ్యానని తెలిసింది. కాని కుటుంబ గౌరవం నక్కడ వుంటకలిని 

పోతుందోనని భయపడ్డారు. నిన్న సాయంత నా పాపం వెరిగి పనికందు 
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బాబును ఏలవసంపాగు. ఆతని చేతలో ఆపని కందును వు:చుతూ, నీసంతానాన. 

నువ్వు తీసుకెళ్ళమని చెప్పారు. నా కొడుకును భిలెబాబే చంవి పారేశాడు నేను 
Oe న్ నఖ జ ies we ae po 

సంఘంలో తలరుకోలేకి కాద, గా "ముకుని మరణిసు న్నాను”, 

ఆమే తో EE ఓక డీనురాలెన ఆఐల వ ఆర్త నాదాన్ని 

అగ్నే TE అదు ఫు? వికె see Ewe. నిరుతూ భ“వుంతుకు న. వ్ 
లు 

మతం, ధర్మం, పాపం, పుణ్యం ఆంగే విచక్షణఇలేని కమ్య్యూసిస్తులు సార 
ఖు బం 

క 
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సాధన కోసం ఎటువంటి నీచాపెకైనా దిగజారో తారన్న సంగతి నిస్నందేహం. 

ఈ కరష్మ తాన్ని ఎంక్షనగు కోసం (వచురించలేదు. ఈ విషభోురి |పజలు గుర్తిం 
\ 

గ ర్న 

లెన ena కేతోన్న తుఫాగు, బారి ఆ కందన మీ 

కందరికీ విపిచడా”కే ఈ కరపతాన్ని (ప పరించడం జకిగింది. వార్డులో 
a 

2 a 

ఇటువంటి వాడ ౫ విదారక సంఘటన జరిగిన్నాటి నుండి రా తంబవళ్లు దుః 
సా గా 

స్తున్నారు. 19452 స.ఐతృ్సరపు దేశ దోహుం “ఏడ డా ఈ వార్తుపె పడ 

నివ్యను ఆని వాకు _పతిజ్ఞ చళారు, మన (వియతదు నాయకుడు తన (పకిజ్ఞ 

నెర వేర్చు కోపడలలొ చార్తు పజ అండదండ౬ంటా యెని ఆశిసున్నాను”, 

కరవ్మ్యతం చదవి మడిచాడు మహిపాల్, సజన్కు ఆయితే అంధ పెన 
దె ద 

కరవతంలో ఒకే ఒక్కా. విషయం నళ్ళిండి. అగడ.కా సహాయ్ కుమార్తె వన 

కన్య. ఆరోజు వనకన్యతనతో అన్న వాట-. గురు కొచ్చాయి “హత్య స్ట్ నా 
ణా గు ఉప్ లా ఖే ప 7 

. తండి చేశాడు. నాకు తెలుసు నావదిన చేనిన ఆపరాదం పభ ఆమె 

ఆడది. ఆర్థికంగా స్యతం:తురాలు కాదు.” సజక్ కళ్ల ముంద వులేఎంతో నిల 

బడివున్న ఆందమైన వనకన్య మఖం కనపరంట. ఈ వుతరంలో వ తగు వై 
హ్ J చాతీ జ 

ఎన్నో అసభ:కరమెన ఆరోపణలు చేయబడాయి, ఈ కరు. - అబవాలపుట. 

క ల్ ను we ai 

“ఈ కరప,తిం ఆంతా ఆ బద్ధం” ఎవరూ మాటాడక ముండే సజన్ 
సత్యా జు 

గబుక్కున ఆనేసాం:. మహివాళ్ నుంచి కరప తాన్ని తీసుకుని నలో పెటు 
a చ్ అ | . 

కుంటూ సజ్జన్ బాదపపవ, నున, న్ టుగా ఛదాలాల్ న న. బాలా నుకు దీ 
(| ir : 

మల్ హుక్కా ఆరిపోయింఏ, “ఇందులో ఆగుమానించ రానికి శతాంశంకూడా 

ఆస్కారం లేదు”. 

వ క I వాక్ ల లా లా 

జగదంబా నహాయ్ దగరకు నేడే సంయంగా ౩ వెళ్ళాము సనచఖ్షన స్పెకరు 
మె అ ద 

శుకాగారు ఆతనికి జరిగిందంతా చె". మరో విశేషం ఏ 
లా 

మిట 

గారికి ర్యాతిపదకొండు పన్నెండు గంటల వరకు తెలివి రారేడు. ఆమెకు వనుం 

దన్న ఆశకూడా లేదు. డబలుంగ్ డిక్షరెషన్ తీసుకో గలమా తదా అని చింతిం 

చారు" 
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“ఇందులో కొంత అబద్ధం వుండొచు?” ఆని ఆంటూ లాలాముకుందీ 

లాల్ "ఎలకను రోజులు (ప్రచారం చేసేప్పుడు అబద్ధాన్ని కూడా చేసారు, కాసి 

ఈ వ్యవహారం క మ్యూగ స్టుఐది కొదంటానికి ఏం ఆధారం?!" ఆని ముగించాడు. 

° ది “ఏమండి మీరు కమ్మూని 

సిసుసంటురాాడ! జగదంవా సనోయ్ గాడి గురించి 

క్ ఎ గ స. వ ళ్ అందరికి శెలుకు- పరము కిరాతకుడు. వేవడా సమాకులని (రాశారు. టు 

గారి గొట్ట తనం గురించి ఆఉనో ఓనో ఆని రాసారు, మీఠనేది ఏమిటందే... 

"దినిలో వుండే పొల 

కంఠంతో ఆనౌడుకి, కల్. పాకి ళం? కనా యూోయన్ీ తాలూకు సుమారు 

రెండు వేల వోట్లు భల్లేవాబు ఇసి బో వున్నాయి. సాలి గాంలాంద్ హూరుడు 

గలా కవ ఈ అపాన. కాడి రవికునా 7-2 మో? 
న యి 

నుకో పడతాముగాని మంచు ఆవిను బూన్ సాలి గాం ఈ నలప న్నా శ. మీటే 

మెనా ఆనలండి” అంటూ కన్ను తన ఆఫీ పాయా చెప్పాడు. 

“మరి మేమలా చెబ్బ, Mae 
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గులాబ్చంద్ వాక్యాన్ని పూరి చేయకముందే మహీపాల్ మధ్యలో 

ఉందు కున్నాడు-- "*” మెంకూడ చెపుతాం వుండు గులాద్చంద్. ఈ ఎలక్షన్టు 

నాలుగు రోజుల ముచ్చట, ఈనాలుగు రోజుల ముచ్చట్లో ఇంత పెద్ద పాపం 

ఆడుగున పడిపోవడాన్ని ఎలా నహిస్తాం?”” 

“పంతులు గారూ, ఆలా మాట్లాడతా రేమిటండీ!'' లాలాముకుందీమల్ 

పసంగాన్ని ఎతగానే ఆకులతో పళ్లెం వచ్చింది. ముందు కూర్చున్న కర్నల్ 

వైపు పళ్టాన్ని జాపాడు నౌకరు. మళ్లీ మొదలెట్టాడు ముకుందీమల్ - "ఆయ్యా' 
ఇది [పపంతం. నడుసోన్న పపంచం, ఇదేమైనా కొత్తదికాదు కదా! ఇటు 

వంటివి ఏన్నో చూస్తూ వింటూ ముసలా ౩ పోయాం”. 

౯ 

“ఇంకా ఎన్నాళ్ళు వింటూ వుంటారు? సమాజంలో ఇలాంటి పాపం 

వున్నంత కాలం ఈ ఎలక్షనూ ఈ పార్టీలూ అన్నీ శుష్క_దండుగ”. 

“అవును మహాత్మా' దండుగనే మేం కూడా అనేది. ఐలం వున్నోడిడి 

రాజ్యం. ఎటువంటి వ్యక్తి రాజ్యం వలినా, ఏ పార్తీ ఆధికారంలోకి వచ్చినా అదే 

నిద్ధాంతం. (ప్రజలూ ఆలాగే వుంటారు, పాపం వుంటూ వుంటుంది. పుణ్యం 

వుంటూ వుంటుండి. ఇదంతా శ్రీ కృష్ణపరమాత్ముని లీలలు. ఎలా మారుసావ్? 

కంత నుంది గషులూ మునులూ వచ్చారు. (భ్రీరామచం|దుడూ' శ్రీకృష్ణ పర 

మాత్ముడూ వచ్చారు. అవతారాలు ఎతారు ఐనా [పపంచం ఏమైనా మారిందా 

అంట? ఇప్పుడేం మారుతుంది?” 

ఇంతలో “'ఎరలంగోటీవానికి జై ఎనభై నాలుగు గంటలవానికి జై, 

భజ్ రంగ్, నవ్వేనయ్యా మాకు ఆసరా! అంటూ ఎముకలు కొరుకుతున్న 

చలిలో ఒంటితై వు తరీయం గానీ, మరేమీ దుస్తులుగానీ, లేకుండా టోడిళరీ 
రంవై వేలాడుతోన్న జందెంలో పెద్ద తాళారిగుత్తిని భుజంమీద వేసుకొని, 
రొమ్ము చూవిస్తూ, మీసాలు మెలేస్తూ, మెడ నిటారుగా నిలబెట్టి ఆక్కడికో భక్తు 

డొచ్చి ఆ వాతావరణాన్ని ఒక) సారిగా పావనంచేసాడు. 
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భక్తుడి ఆవేశాన్ని తనమాటల్లోకి బటాండా చేసుకున్నట్లుగా పశ్తెంలోంచి 

ఆకులు ఆందుకుంటూ రాధేశ్యాం అన్నాడు - “మారుతుంది లాలా. క మ్యూ 

నిస్టులు వచ్చిన తర్వాత వాళ్లే మారుస్తారు అంతా. వెట్టుబడి దారీవర్గం ఆటలు 

ఐహుకొద్దిరోజుల్లో నే క దేస్తాయి”. 

ఆ మాటలకు గులాబ్ చంద్ నవ్యుతూ “గురూ, రోజు రోజుకు కామెడ్ 

స్టాలిన్ ఆయిపోతున్నావు. నీ విల్లా జెల్లా, ఉద్యోగం కాస్త జ్ఞపివుంచుకో. ఇది 

కాంగెన్ పభుత్వం గురూ” అన్నాడు నవ్వుతూ. 

“ఏ [పభుత్వం అయినా సరే గులాబ్చంద్ హృదయం మండుతోన్న 

వ్య కి నిట్టూర్పు ఎవ్వరావినా ఆగదుసుమా”అని రాధేశ్యాం సమర్థించుకున్నాడు. 

అంతలో మహీపాల్ కూడా అందుకున్నాడు _ “నేను కమ్యూనిస్టును 

కాదు. కాని రష్యాలో నిరుద్యోగ సమస్యలేదని విన్నప్పుడు, అక్కడి (పతి 
వ్య క్రికీ ఆహారం దొరుకుతుందని ఆంటున్నప్పుడు మాతం మనదేశంలో కూడా 
కమ్య్యూనిజమ్ వస్తే ఎంత బాగుండును ఆనివిస్తుంది నా మటుకు నాకు. నేను 
కమ్యూనిస్టును కాకపోయినా ఆ మాటలు వింటోంది ఇక్కడ కూడ వస్తే 

వావుండని అనుకొంటున్నా ”* 

ఇంతలో వెనుక వైపున సందులోంచి ఒక స్రీ పరుగతుకుంటూ వచ్చింది. 

ఆమెను చూసే ఇరవై ఎనిమిది ముప్పై సంవత్సరాల వయసు వుండొచ్చని 
విస్తోంది. కళ్ళు వెరిచూపుల్తోనిండివున్నా ఇంకా ఆందంగానే వున్నాయి, ఆంద 

రిస ఆకర్షించే శ కిని కోల్పోలేదు. ఆరుగుమీద తీర్చిశ సభను చూడగానే ఆమె 

వారఠాతుగా ఆగిపోయింది, “పట్టుకోండి....పట్టుకోండి" ఆంటూ వెకుక సందు 

లోంచి, ఎవరో అరుస్తున్నారు. ఆ యువతి లాలాముకుందీ మల్ దగ్గిరకొచ్చి నిల 

బడింది. ఆమెను చూడగానే టోవ్ దానివై లావుటద్దాల కళ్ళజోడు, పండి 

పోయిన మీసాల లాలా ముఖం బిగుసుకుంది. వెంటనే ఆమె లాలాపె తుప్ అని 

వుమ్మేసింది. అంతే. సగం అరుగు కాకీ ఆయిపోయింది. ఎక్కడి వాళ్ళక్క్లడే 

ఒకరే పరుగులంకించుకు న్నారు. అరుగుమీద కంచి దిగి సజ్జన్ ఆమెఏ సమీ 
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వంచాడు. డెభై తొమ్మిది సంవత్సరాల శ్రిమంతు* లాలా ము'సందీనుల్ పరువు 

మట్టిలో కలినిపోయింది. ఖంగారుగా మొహం కతుడునుకుంటూ లేచిపోయాకు. 

అతను తాగుతోన్న హుక్కా నేలకు ఒరిగింది రణరంగంలో వీరుడు స్వర్గం 

అలంక రించినట్లు. 

సజ్జన్ దగ్గిరకు రాగానే ఆమె కళ్ళు ఆతిణ్ణ్లి వా _౦గా చూడ్తనాగాయ్. 

సందులోంచి రౌప్పుతోన్న ధ్వనులు పరుగెత్తే కాళ్లు చప్పుడు (క్రమక్రమంగా 
దగరక్ొచ్చాయి. యువతి వెనప్కుతిరిగి చూనేం+ సజు మాడ వెరకస్క తిరిగి 

గి య 

చూసాదు. హుందాగా నిండుగా, స బ్ర వెఆమిరూ డెబ్బై 

సంవత్సరాలకు మధ్యవున్న ఓ పెద్దమనిషి “ప్టుకో మెడి ఏర్! పట్టుకోండి! 
థాంక్యూ థాంక్యూ” ఆంటూ ఆరుస్తూ త. 

“మె డియర్ '* ఆంటూ ఆయు.శి సజ్జన్ తో వెనఘలాడడం 

భించింది. సజ్జన్ మందే తెలివిగా ఆమె రెంగ. చుజిటూ పస్” కదిలా 

వంటే చూడు, ఖబర్దార్ ఆని ఆమె, బాం చాగ 

“ఇప్పుడు చేయను. ఇపుడు సును. ఏజ్ DHE 0b TD 
Pp] శ్ చా 

వండి, నన్ను కొట్టకండి"' అంటూ ఆ యువత సజ్జన ఏ పాధే.రు ర 

ఆంతలో ఆ వృద్దుడు అక్క.డక్ రాడు. “పం వొళంతా చెమః 

రొప్పు, కర్నల్, గులాబవ్చంద్ మంకు రగి*నింబశపు "వ. చేదీలాల్ 

అరుగుమీద తన ఇంటిగోడకు ఆతుకో,_ . ఏ:పడారు _ ాధేగా 
a 

లే 

ప్రాం పూంబుటమీద రెండ చేతులూ వేని తు FE TPE 
ణట ప్ మా 

పడుతూ కూర్చున్నాడు. 

ఆ ముసలాయన్ని చూస్తూ ముకుండీనల్ అనో డు“ వకీలు గారూ, 

ఈమె మీ కోడలు కదూ? ఆరే విద్చామె!” 

*బంటిల్ మెన్, యూ ఆర్ మై ఫాదర్, మైఐనర్, మె ఎవెరిథింగ్* 
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సజ్జన్ చేతుల్ని విదిలించుకోలేక ఆ యివతి జాలికుధుసోన్న కంఠంతో కన్నీళ్ళు 

నిండుకున్న కళ్ళతో పాధెియపడింది. 

h 

ఆఫ్ మైవోర్ట్! నా మనస్సు మండిపోతోంది. ఇక్కడ. ఇక్కడ, నన్ను వ 
లండి. ఎక్కడ మండిపోతుందో చూవిసాను. కకానం ధరగధగమంటోం.దిా 

తనన్ను నా రాజేష్ దగ్గరకు చేర్చండి. రాజేష్! మై డా ర్రింగ్ | స్టవ్ 

డ్ 

“ఆమె మామగారు నుంలిగా న ఎజెప్పుతున్న దోరణీికో” మంచివమ్మా 

ఇ్షంటికిపద. ముందు నీగుడ్డలూ సామాన్లూ సర్షుకోవాలిగా. ఆపుడు వెవపుగాని 

గ్. ₹ 

వము. నేను అక)టికే వెూూను, మెడియర్ హ్ ఈజ్ ఏ 
3 ral చలా. 

నో నె ణి శ్ శ గ్ 

కెఫెన్. వాళ శాప చీరెలు కొనిపెడాకు కారో తిపుతారు. సు చెల అమాం 
అ డే గా అ ¥ 

తి అ న్న గ్ ణా త ము ష్ జో Pa 

తంగ" రాదే. ను కౌఎలించుకుంటాొ. అంటూ అమె కాను కౌగలించు 
aman 

స జతే ws న Pr 

పోయింది. ఆమె చేతుల్ని గబిగ విడిలిన్తూ “ఇంటికి ; సని ఆన్నాడు. 
తక శు లా. 

"వడు, నన్నక్కిా-డికి తీసు కెళ్ళకండి. యూ ఆర్ 2-దిబ్ మన్. హెల్ప్ 

గ కె 
4 Er A ల్ 3 న్ x జా 

బ్ ఆక్క 6 త్ వున్నాడు వాడు చెళ్ళాస్ని గారం చుకుంటాడు, డాన్ని కీని 

చేసాడు. గ పొయిభానాలో ఇంధనారు. ఈ ముసల'దు ఈ మామ నన్ను 
నో ష్ 

మాడా నా ముచుఇ కూతురు, నా రాణీఆనీ 

ద జొలిలీమ. రాతికి ఈ ముసలోడు ఆ 

నజన్ ఒకిచేతివి లాకొని హమ పెళ్ పి జన కోటాకు, యువతి 
జ అ (>) 
3 లి ష దీరా క PT Oe 

భయపడి మేకవిలై బెయింది. శన ఫు, దేకాసిర్ తనలో గి సపడుతూ వకీలు బైపు 
కః ~~ i 

తిరిగి “నన్ను LEST TUN అన్నాడు, 

cr a (౫ లౌ క్ట “'లేదు నాయనా...,ని.... 

వకీల్ గారు. 

“ఇంటికి వెళ్ళండి" అన్ సజ్జన్ మరో పకా౭యం అనగానేనుచ్చి కై న 

కుక్క విల్లలా తోక ఆడించుకుంటూ ఆమె యింటి వెపుకు మరలింది. వకీలు 
—— 

అనుకోనటుగా అన్నాడు 
రా 

¢ 
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గారు తలవంచుకుని అలనిపోయిన కాళ్ళను ఈడ్చుకుంటూ ఆమె వెనకి 

నడిచాడు. 

“సజ్జన్, నేను వీ వెంటఠానాః?”" అని ఆడిగాడు కర్నల్. 

వ! న్ “అకు రేదు ఇప్పడే వస్తాను ముఖం తిప్పకుండానే జవాదీసూ స 
wt చ! న! అట్ 

నాళ్ళవెంట వె క గు, 
et 

12 
తిరిగి వచ్చి చూసేసరికి ఆరుగు కాశీగా వుంది. సరేలే అనుకుంటూ 

సజ్జన్ తన గదికి వెళ్లాడు తీరా గడి దగరకు వెళ్తే సరికి తలుపు తెరచివుంది. 

ఆశ్చర్యంగా లోపల ఆడుగు పెదీసరికి ఎదురుగా వనకన్య కనిపించింది. థామన్ 

[కేషన్ రానిన “ఏ స్టోరీ ఆఫ్ వెయిటింగ్' తదేకధ్యానంతో చదువుతోంది. 

అమెను అనుకోతుండా తన గదిలో చూడగానే ఆతని హృదయం ఎగిరిగంతే 

నింది. మహీపాల్ గాస్ కర) ల్గనీ ఎవరూలేరు. బీలేవీలు కారా పొట్టాలు 

మాతం పక్కన పెట్టివున్నాయి. 

వనకన్యను చూడగానే సజన్ తన హోదాగూడా మరచి అలవాటుకు 

విరుద్దంగా చేతులు జోడించి సమస్కరించాడు. మందహాసంతో వనకన్య కూడా 

నవస్క రిస్తూ ఆఅంది_ "ఆ రోజు మీక మాయిం ర్త దూకి పడ్తారు.'' 

డె 
డై 

wa 
య 

“దానికి బదులు తీర్చారుగా మీరిప్పుడ.” అన్నాడు సజ్జిన్. అతని కేం 
చెయాలి తోచడం లేదు. గడి మధ్యగా నిల్చున్నాడు. 

జ 

మూ అ పయూ అకులిగరుః ఎక డికి పోయారో? మీరు కలిసేవుంటాగు 
ళు ఓ 

సంభాషణ (పారంభినూ అరా మున్, 

వనకన్యష చూడగ ఉత హం పరవళ్ళు తొక్కసాగింది. ఆ ఆఅ వారవ 
ఇ 

శకంలో అరయ కమన వ నను ఈ? దొర్లుకుపో తున్నాయి. వళ 
(4 తె వడ క; క్ 

(ఆ 

క్ర 

ధిలో పురుషులు సన్నాసులుగా మారినా ఆళ్ళ ర్యపడనక _రలేదు. 



'“ఆవును వారిలో మహీపాల్గార్ని ఎరుగుదును, వారి వెంట మరో 

మహాశయుడు కూడా రయచేసాడు. నేను వచ్చినపుడు ఇద్దరూ వున్నారులెండి” 

“ఎక్క డికెళ్ళారో. మీకేమైనా చెవ్పవెళ్లారా?”' 

చిన్న టేబుల్ వై మై పు చెయ్యి చు చూపుతూ" ఆక్క డేదో పీట (వాని వెళ్ళారను 

కుంటా” ఆంది అమె. 

సజ్జన్ టేబుల్ మీద వున్న చీజిని తీసీ చూసాడు. బొంబాయి ఆర్ట్ సొసై 
టీకి సంబంధించిన పాత ఆహ్వానష్యతిక దాని కవరు మీద సోనెటీ ఆ'డసుకు 

పెళాగంలో మపాపాల్ దస్తూరితో “ముసి వోపీ రిటర్ 

వుంది. 

విద్యుచ్చ కిలా నరనరానికి (పవహినోన్న ఆనందం ఆతని పెదవుల వై 

చిరునవ్వుగా కనిపించింది-' ఉ ఉద్రండవిండాలే". అనుకున్నాడు. 

ఆఫ్ ది డే అని వాసి % 
i 
a 

కవరు తెరిచాడు, పాఠ ఆహాంన పతికకు వెనుకగా మహీపాల్ రాసాడు 

“జీలేవీ మీద ఒట్టు, ఈ |బావప్మాణుడు విరవాసంతృ ప్రి హృదయంతో వెళ్ళు 
న్నాడు. నేడు ఈ జిలేలీఏ నేను త్యజించిన ఉదంతాన్ని దయవేని సీ డైరీలో 

రాయి స్వర్జాక్షరాల్లో కర్నల్ కూడా జిహ్వచాపల్యాన్ని చంపుకుని కాను కూడా 

జై నుడని నిరూవించుకున్నా డు. ఈ ఏకాంతాన్ని “' ఏకాంతతో వెద్దదినం కాను 

కగా నీకు సమర్పించి వెళ్తున్నాం. సీ గురువులకు థాంక్సు చేప ప్పాలి మా *జ్జును 

శిరసా వహసోండు. _పనుతం మేం నీ గురించి ఇంటే _పార్థించగ లం", 

దాని, కింద ౭కే పంక్తి కర్నల్ స్వద దస్తూరిలో రాసాడు. 1'మితమా! 

కమ్యూనిస్ట్ స్ uae 

మనస్సనే పూశోటలో వురివిప్పుతోన్న ఆనందాన్ని పెకి కనపరచ 

కుండా ఏదో ధువధుమలాడుతువ్నట్లు నటిస్తూ జేబులో ఆ కవర్ను మడిచివెట్టు 

కుని, వనకన్య కూర్చున్న వైపు తిరిగాడు సజ్జన్ . సృష్టైకర్త కొంచెం అతిగాఆమె 

భాగంలో కలివిన తెల్లని దేహఛాయ, ఆందమెన వ్య కిత్వం వనకన్యకు ముఖ్య 

మైన ఆకర్షణలు. ఆమె రూపు అతని కళ్ళలో మెరిసింది, విసుక్కాంటూన్న 
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కంఠంతో “నా ఇద్దరు స్నేహితులు ఎంతగ జవ మూర్చులో మీకెలా తెలియచెప్పను. 

వెళుతున్నాం శ రాసారు కాని ఎక్కడికి వెళ్తేదీ, మ ఎప్పుడు కలిసేదీ 
రాయలేదు చూడం5. నా [కిస్మస్ స్డే ఆంతా పారు కే మీ ఆంటూ దిండును 

అనుకుంటూ వనకన్యకు దగ్గరగా కూర్చున్నాడు సజ్జన్. 

ఆ రెండో వ్య కి తన వెంట మహీపాల్ గారిని కూడా తీసు కెళ్ళారు. 

మహీపాల్ గారుంటే బావుండేవ” 

ఆమాటకు _వేమికుని హృదయంకంచుకంటలా ఖంగుమని మోగింది. 

“మహీపాల్ తో మీకేమైనా పనివుందాః'' 

“లేదండి. వారీవి-దాలా పు సకాల చదివాను. ఆభీమాన రచయిత 

మహీపొల్ [ప్రశంస సజ్జనే కు నచ్చలేదు. అయినా ఆ మాటకు అతన 

కూడా తృవిపడినట్లు. ముఖకచ ణే కని వించింద్. 

మళ్ళీ నవ్వుతూ Hac Bl So My 

నుంచో అనుకుంటున్నాము బారిసి చూడాలని. ఆయితే ఈ ౩ 

రచయిళల్నీ ఎంతోమంది పరిచయం వున్న వారూ, లేనివారూ తరుచూ 

కలుసూ వుంటారు. ఆందుకనే వాళ్లు రోజురోజుకూ oe తోనా రిని 

కలవడానికి (ప్రయత్నించలేదు, ఆ pean వారిక్కు కలినె త్తు, 

ోదాని కేముంది. మీరెప్పుడు చూడలనుకుంటే మీ అభిమాన రచయితను 

చెవులు పట్టుకొని మీ ముందు. హాజకుపరుసాను సదండి, ఇప్పుడు చూడాలన్నా 

స్రే, నేను ని సిద్దం. వాళ్ళిక్షరు ఇంటికే వెళ్ళి వుంటారు, 

వన న్య కొంచెం న్నిగహించుకుంటూ అంది. *. నేనిప్పుడు ఓ పశమీద 

మీ దగరకు వచ్చాన”. 
౧ 

సజ్జన్ జాలీమూడ్ కొంత శాంతించింది. ఏదో వ్యవహారం చర్చించాలన్న 

టుగా గంలీరంగా ముఖం పెటాడు. “ఆ పేంఫెంట్ గురించా?” అని పశక్నిం 
ల ఇ రా జా 

చాడు, 
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* ఆవును”. 

* నేనింతముంలదే మన వీధిలో వాళ్ళంతా చదువుతూ లటే విన్నా 

కరప్మతం భద9పర్ప్చాల్సిన రికార్డు. రావచోయే తరాలు అద్ చదివి మన మీద 

వుమ్మి వేసారు”, 

. “రాబోయే తరాల సంగతి ఆలా వుంచండి. నాకిప్పుడే నమక ఆయి 

కూర్చుంది” ఆంటూ విచారంగా తలను డించేసుషంది, వనక న్య. రెండు కాళ్ళ 

వేళ్ళను కలుపుతూ తీస్తూ కతెరలా చేస్తోంది. ఆమె ముథాన్ని తనకిడీకా బూ నే 

ఆవకాళం కలిగింది అతనికి. నల్లనా గులావున్న ఆమె జడళోంచి రెండు షుబగి 

రులు విల్లనాగుల్లా చెవుల మీదకు వేలాడుతున్నాయి. భాలా ఆందంగా వుంది, 

ఆతి నుందరంగా వుంది. ఎంతో ఆపదలో వుంది పాపం ఈమె తన కస్టాల్ని 

నాకు పంచడానికి వచ్చింది. నా మీద ఎ-తో ఆశ పెట్టు సని వచింది. 

కొంచెం ఆవేళం తెచు కుంటూ సజ్జన్ అ 

కున్నారు? ఈవిషయంలో మనసూ రగా మీక సవాయం చేసాను”. అతని 

చెవుల్లో కాస్రిగారు పల్కిన సూక్తి మారుమోగింది.పరోపకారః పుణ్యాయ 

పాపాయ పకవీతనంో. 

వనకన్య తలఎత్తి అతని కళ్ళల్లోకి చూసింది ఏదో గహించినట్టుగా, మళ్ళీ 

త్స్హాక్షృ ఆపథ్యాతి వస్తుందన్న చింతిలేదు. స గ్గ 

లభించాలొ ఆంది. 

“ పేంస్నట్ లో వేసిన డయ్యింగ్ డిక్ష రేషన్ _” 

ఆ మాటకు వనకన్య నీరసంగా నవ్వి-” సాలిగాం గారు చాలా తెలివి 

గలవారు. పొంగిపోయిన పాలలోంచి కూడా లాభం చేసుకున్నారు. మా తండి 

గారీకి మంచి అని ఎందుకనివించేదు? హత్యచేనిరా హంత పడు సిలువమీదనుంచి 

తవ్పించుకున్నాడు కదూ. ఇవె మన స్యతంత దేశ_లోని నాకియంో 

సజ్జన్ ఆలోచనలో పడ్డాడు, 
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వనకన్య మళ్ళీ చెప్పుక పోయింది- "మరణిసోన్న ఒదినగారిని ఇంకోసారి 
వుపయోగించుకోవడం జరిగింది. ఆమె చెయ్యిపట్టుపన స్టేట్ మెంట్ మీద సంత 

కం వెట్టించారు....ఆనాటి అనుభవాన్ని నేను జన్మాంతం మరువలేను. మేజి 

సేటు, “పోలీసులు, సద్ ఇనన్వె కర్, డాక్టరు, ఓక నాయక మహాశయుడు 

న్యాయానికి (పతీకలుగా మన దేళంలోవున్న ఈ పంచములంతా అ రోజు 

విజంగా న్యాయాన్ని నులిమిచం పేళారు. మరణీస్తోన్న ఆత్మ వెళుతున్న పుడు 

కూడా ఎటువంటి కటువైన అనుభవాన్ని తీసుకపోయిందో చూడండి. ముక్త 

సరిగా చెప్పాలంటే ఆఖరు వూవిరి ఫన్నరతెవకకు న ఆమె నుండి లాభం పొంద 

డానికే మట పన్నారు” 

“సాండల్” 

"మానవత్వానికి వ్యతి రేకంగా ఇంత వెద్ధ కుట కేవలం ఓక ఎలక్షన్ 

కోసం జరిగంది, మన నాగరికతకు యిదొక సరికొత్త మచ్చుతునక” 

ఒక నిమిషం సేపు గదిలో నిశ్శబ్ధం. మళ్ళీ వనకన్య మాట్లాడడం మొద 

లెబ్బింది-“పీ తే అందంకి తెలిసిన నీచులనుకోండి. కాని వక తార 

పార్టీ వాళ్ళ దృక్పథం చూని నాకు చెప్పరాని బాధ కలిగింది." 

సజ్జన్ కళ్ళు (వళ్నార్థకంగా చూకాయి. కన్య చెప్పుకపోతుంది. “ఈ 

కరప తం "శీసుకుని ఇవాళ వుదయం భలేబాబు ఆతని ఇద్దరు నవాచరులు నా 

దగ్గరకొచ్చారు. వారిదగ్గర మరో కరపతా9నికీ (డాప్పువుంది. ఆ డా 9ప్పులో 

కూడా ఆడదానికి జరిగిన ఆన్యాయం కన్న భల్లేబాబుగారి గౌరవాన్ని కాపాడే 

[పయత్నమేవుంది. నన్ను సంతకంచేయమని అన్నారు. నేను చేయనన్నాను. 

నాకు తెలియక అడుగ తాను. ఒక త్రీ గౌరవాన్ని కాపాడడం కన్న ఈ పార్టీ 

[పతిష్ట అంత ముఖ్యమైనవా? వాళ్ళు ఈ అన్యాయాన్ని ఆమెకే పరిమితం కాకుండా 

మొత్తం సంఘానికే చేసారు.” 

ఆ మాటలకు సజ్జన్ ఆత్మను పరిళోధించుకుంటున్నాడు. 
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“అందరూ తమస్యార్థాన్ని చూసుకునేవాశే సజ్జన్ గారూ! నాకు వీళ్ళను 

చూస్తోంటే మానవజాతిమీదే నమ్మకం పోయేలా వుంది! 

మౌనం అంగీకార నూచకం ఆన్నట్లు సజ్జన్ మౌనంగా వున్నాడు. కన్య 

తన బ్యాగ్ లోంచి ఒక కాగితాన్ని లీని బల్లమీద పెడుతూ *'నేనో చిన్న 

వ్యాసం రాశాను, దీన్ని ఏదైనా సేపర్గో [పచురించేయేర్పాటు చేయండి. అదే 

నేను మిమ్మల్ని కోరేది". అంది 

ఫుల్ స్కే వ్లో వున్న నాలుగు పేదీల వ్యాసాన్ని ఆందుకుని చదువు 

తున్నాడు సజ్జన. వనకన్య గది నాలుగువైపులా చూస్తూ, మధ్యమధ్య వ్యాసం 

చదువుతోంటే ఆతని ముఖంలో కలిగే మార్పుల్ని గమనించడానికి అతని వెపు 
చూసోండి. 

వ్యాసం చదివిన తర్వాత ఒక వేడి నిట్టూర్చు విడున్తూ సజ్జన్ “మీరు 

చాలా బాగా రాశారు. కాని దీన్ని పేపర్లో _పకటించవద్దని నా విజ్ఞవ్ని, ఎలవన్ 

సందడిలో దీని (పాముఖ్యం పోతుంది ఇప్పుడంతా కరప తాఐ సీజన్స”' 

షస. 

నాక ఆంతకన్న వేరే వుపాయం తోచడం లేదు." 

'“మహీపాల్తో ఇక్కడకు నచ్చాడే. అతనే కర్నల్. అతనితో ఈ వివ 
యాన్ని చర్చిస్తాను. ఆమీనావూద్లో విక్టోరియా మొడికల్ స్టోర్ లేదూ... 

కర్నల్ దానికి ,వౌపాయిటర్, ఎలక్షన్ ఎత్తుగడలు ఆతనికి కొట్టినపిండీ, 

ఇప్పడే మనం ఇద్ద డర్ 5 వెళ్లాం. కర్నలూ. మహీపాలూ, మీరూ, నేనూ డీనికో 

మార్గాన్ని ఆలోచిద్దాం. ఎిరిక్ష్డ్ హడావుడికిన్న ఎకు, వగా శ్ వ్యాసం 

(పళారం పొందితేనే గాని (పజల దృష్టి ీనవైప మళ్ళదు”. 

“*బీవితాంఠం మీ వుపకారాన్ని వంరివలేను" ఆంది వనక న్య కృతజ్ఞతతో. 

ఆమాట సజ్జన్ మనస్సుకు నచ్చింది. కాని ఈ నచ్చడానికి వెనక ఆతని ఆంత 

ర్యంలో దాగివున్న కోరికను తలచుకోగానే సజ్జన్ నీగ్గుపడ్డాడు. ““నన్నింత 
చెడ్డగాభావించకండి. ఈపని మీశెంతసొంత మో నాకూ ఆంతే. .నా కేకాదు న్యాయం 
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అంటే ఇష్టపడే (పతివ్య క్రికిన, ఇందులొ ఉపకారం చెసెడి ఏనుందీ కృతజత 
చూపించడానికి,” / 

ననకవ్య కళ్ళు సందేహంతో గౌరవంతో-యీ రెండింటినీ కలగలిపి 
కిందకు చూ 

షా ఖ్ “mE చక్ శ 
శ! పొం Cen దృషిపడింది. వాటీని తీసి విప్పుతూ “రాండి. 

కొదిగా ఫలహాకట చేరా. జివేవీబు పూరిగా చలబడిపోయోడ్ శ oe జ్ లర అల వ. న జీ Sra) by పెరి wy \ థి గ 

డ్రి న్ లె జ యారు ఆన్నాడు. 

అంతలోకి మపి ఒడిధి సారం చేయ తక మలి ఉతిధ్ సశ) రం యోల శే వుదేశకంతో నూతన 
ఇ 

గ న క్ అం 2 శి ce రా గి పాయంగా-ీ ఫులహోని ఐత క్రూ సగ బాశ్చంటుండని. నూ అగ 

[పాయం. ఏమంటారు?" ఆనౌ-డ్తు “ఆస్: 

7 ణ్ 

2 =. 

“శేషశన న్ 
Tt తా 

వ ౮ 
ధక ఆ 

వాడె హ్ 

టేబుల్ వై జీ తయారుచేయదానిక్ భావంనెక పాస గ అంతావంది aw Car Ww ETN PTE wt TEs Er హరన 

ee Sn పం. ల్ , & చా = =. a కర్నల్ యింట సంజ కొనగా రెంటికి పా కారణంగ సెజ్ అంతకు 
+ డో 

పె ప్రీడుకుకాలేదు శీ చేరా. అ వ. పా ముందు పాలనీసా తీసుకుకాలేదు చీ చేసాని వస్తకన నగాన వాలు తెదామసి 
(అ 

బణారుకు బయలులేరాడు 
చు 

త్తు పారిపోయి నంచులో ప రు గె శ త్రం 

[పారంభించింది. పెర్దగగ్గోలః పట్టింది. ఆమెను కలటోలు చేయడానికీ ఏం: 

కాయ ఒకటి వర్డీంచాల్సివచ్చింది. నా జీవితంలో మొదటిసారిగా ఓ ఆజాను 
వె చెయ్యి చేసుకున్నాను. *-కొట్టానే కాని చాలా సేపటివరకు నా ఆరచేతిలో 

ఛెళ్ళుమన్న ఆ ధ్వని వినివిస్తూవుంది నాకు”. 
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విచ్చి రావడానికీ కారణం? 

“మీ ఒఠిగగారు ఒక ఆకా గ్ా సహిస్తే ఈమె మరోరకమైవ 

దాన్ని మోనీంది. రెంటికీ పర్యవసానవం ల టా ల లేడా. కంఠంలో 

ఆవేదన ఆలోచన కనబరుస్తూ సజ్జ్ఞర్ అన్నాక. ఆతను చెప్పుకపోతోండే కన్య 

ఏకాగ9తతో వింటూవృంక్. 
గ్ 

కొద్దిసేపు వూవిరి తీసుకుని నజర్ 2.౯ బాకు, “వకీలు గారికిముగురు 
7 ర] కొడుకులు. ముగ్గురూ ఆద్బ్భవవ-తులి, డా చిర వాడికి మాత్రం ఆ ఆవ ప? 

టై 
శ ర్త ళ్ నా క్త 

a - పై కాం జ Myers mn Tony! : పట్టలేదు. ద్రాబ్బాయి డాక్టర్ చదవడం". అనాడు. వెళ్ళాడు. ఆ ర 

(పాకీసు వెటుకొని్ సిరవడాను, భాగా దడి కాడా పిలీవింతుషనాత్వు. 
అ బు ఈ 4 టై క్ . చ 

అసలు సంబంధం లేన ర్రైవుంటున్నా కు. అరు. క్వరోంయు వుత్తరం రానే 
2) జ —_ 

రాసాడు. రెండో కొడుకు జగి.యన్. వాతా గలి త్రం డులతో వలా 

సంబందం పెట్టుకొంటాడు? ఆరి! రాంకు. హ్ ఆ i అపుడప్పుడు బేన్తూ 

వుంటాడు. ఆ కి మిలిడేగీలో పరిచేసంకాా డం కెరలగసలూ మక చుసా 

కులకు యజమాని అన్న సూఓ_ కపె. 
మై క 

రితో సంబంధం వెట్టుకొని కొన్నాళ్లు న్ బాపెయట(ట లాగా చెలగబె 

చివరకు వెళ్ళిచేసుకున్నారు బారం ఈమె వగవమవ నంవతింరాల నుండీ కం ఈ. 

మ్గ్ సరుకులా ఇక్కడ కుట్యతూం 3 వకీజగి-. తన కొటుకు వెలగ al ఆక్ 3 

అంత్ మ? 

కి న మన. మక్కి beg శి షో. ల్ 

కి వింతకాపురం చూన్ ఎంత శ -రపద బొ టు అపమ్తా ఆత్త భారం పానం 
& 

యే చ టట డ్ లో ల మ్ ఆ శ 

ఇద్దరూ రా (తింవవళ్తూ నై క ఇఒ CT na ae fh | కాకాడుతూన్నంటాత్శ, 

మనస్సులోని కోరికలు ఒక ంటోత్యా తి సమానా. వివరికి రూ పరినితి 
రు 

దిగజార్చాయి ఆమెను”. 

- ళ్ కొ Mr చా me షు = ళం ల - ఇ ఉచ అలం సై ఇచ 'B కాలో non (| విషయం? చవి ము వ ల క నే నే గర్టీ ముఖ Wp చా 

వుండిపోయాడు కొద్దిసేపు. ఆతర్యూతి పక్కన వచిన టి కప్పును చేతిలోకి 
తీసుకుని గడగడ తాగాడు. ఆపష+కేకి టి వాగా బుక పుడ్ 

=ఆయిరే ఇప్పుడేమౌతు5? వంతివరతు. ఈ ఆట సాగుతూవుండాలి; 
దీనికి అంతం లేదా?'' అని అమాయకంగా, కంగారుగా అడిగింది వనకన్య, 
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“తప్పక వుంటుంది. ఎందుకులేదూ?” అన్నాడు సజ్జన్. అంతలో నేమళ్ళీ, 

“ఎలావుంటుందో అదే నా కర్థంకావడంలేదు. ఇవాళ వుదయాన్నుంచి 

నన్ను మరో ఆలోచన వేధిస్తోంది..... షి రాజకీయ వుద్దేశాలు నాకేమీ తెలియవు 

కాని క్రమ్యూనిజమ్ ఆంటే నాకు ఇంటిలెక్స్షుయల్ సంబంధం వుంది. ఆ సంగతి 

మీకు గూడా తెలుసు” ఆన్నాడు తిరిగి. 

“ ఉండోచ్చు. కాని ద్రీసిన్నరుమని ఇజాల్లో బందించి చూసే అలవాటు 

లేదు నాకు,” 

శర్మ రోజుల్లో క మ్యూూనిస్టనివించుకో ఎడం ఎంతో |సమారోకిరంగా జనం 

భావిస్తున్నారు. ఆందులో కూడా వున్నవారంతా మిబోటి వారూ నాబోటి 

వారూను, ఆందుకని ఆ నాల్సివచ్చింది. భల్లేవాబుగారితో సుమారు మూడు సంవ 

త్పరాల నుంచి పరిచయం. ఎక్కు వధింకరూ, లెర్నడ్ కొదనుకోండి. అయినా 

ఏదో చదివినవాడూ ఆలోచించగలవ్య కి. అసలు ఆతను పాక్లికల్ కార్యక ర. 

(పజలు ఆతణ్జి గురించి ఎమనుకున్నా నేను నిజం చెపుతున్నా ఆతను పదవోర 

జాలు నికారసు మనిషి. నేము ఆతన్ని గౌరవిస్తాము. కాని ఇన్వాళ వుదయం 

ఆతను మాట్లాడుతోంటే ఈతను ఆ వ్యకేనా ఆన్న నందేహం కలిగింది. ఎవరో 

కొతవ్యక్రిని చూస్తున్నానా అనివించింది.” 

బుద్ధి మంతునిలా సజ్జన్ నవ్వాడు- “నేను మీ రాజకీయ వుద్దేళాల్ని 

దుయ్యంట్రి మీ మనస్సు కష్ట వెట్టతలచు కోలేదు. కాని కమ్యూనిస్టులు ఎప్పుడూ 
బాధ్యతాయుతంగా | | నవరించ రనడంలో సండేవాం జేద”, 

“పీ లాజీక్ వట్టి (భమ” అని ఖండించింది కన్య, సజ్జన్ మనస్సు 

చివుక్కు మంది, ఆతను "సంతాప కున్నాడు. కన్య మళ్ళీ చెప్ప సాగింది. 

“ఎన్నాళ్ళ నుంచో జక యథార్థం నాకు ముల్లులా గుచ్చుకుంటూ వుంది. ఇవ్వాళ 

జరిగిన సంఘఓనతో నా సందేవాం తీరింది. రాజకీయ పార్తీల పోట్లాటలు పుట్ 

బాల్ మ్యాచిలా వుంటాయి, అవునా? పజల బంతివంటి వారు. రాజకీయ 

పార్టీలు. ఆవి ఏవైనా కిక్కులు ఇస్తున్నాయి. ఎవరికీ? [వజబకే, ఈ ఎన్నికలు 

మన (పజా స్వామ్యంలో సాంఘీక వ వ్యవస్థ వస ఎలా వుంటుందో నిరూపిసున్నాయిో స 
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సజ్జన్ చాలా ఆసక్తితో వింటున్నాడు. 

“భల్రేబాబు తెచ్చిన స్టేట్ మెంటులో నా తండి చేసిన పాపం నా వదిన 
విషాదాంతం ఈరెంటి విషయాల్ని ఎలత్నను [సాపగేండా రూపంతోశే వప 

యోగించు కోవడం జరిగింది, ఆ (ప్రకటనలో. కమ్యూనిస్టు పార్టీ ఎన్నికలు 

గురిందే ఎక్కు. వగా చెప్పారు. అ పార్టీకి వ్యతి రేకంగా ఆబిగ్ధపు _పచారం ఎందుకు 

చేస్తున్నారూ దాని బండారాన్నంతా ఎంతో వుదేశ పూర్వకంగా బయట పెట్టారు. 

నేను వాళ్ళను ఒక్కటే _వశ్నించాను. పార్టీ విషయంలో మీరు చూవించిన ఈ 

ఆవేశం ఒక ద్రీవె అఘాయిత్యోం జరిగినపుడు ఎక్కడకు పోయిందీ ఆని 

ఆడిగాను. ఈ ఆదర్శాశ్నే తీసుకుని పార్టీ నడుస్తుందని చెప్పారు. పార్టీ ఎన్ని 
కల్లో గెలిచిన తర్వాత యో సమాజాన్ని మార్చి వేనుందట, ఆ మాటలు 

నాకు ఊరట కలిగించలేక పోయాయి. వీళ్ళంతా సమాజాన్ని జనరల్గా 

చూస్తున్నారని వించింది. వ్యకి దోవిడీని, అత్యాదారాన్ని సామాజిక (పతి 
వీంబంగా చి|తించుకుని రూపొంచించు కొన్న ఈ రాజకీయ నీద్ధాంతాలు చూసోంటే 

ఆ వ్యక్తి అనుభవించిన నరకయాతన జీవితాంతం తపన మనసుల్తోంచే మాయ 

మౌతోంది. మన దృష్టి ఆంతా పొలిటికల్ గా మారి పోయింది. కేవలం రాజ 

కీయాల వరకు పరిమితమై పోయింది. గానుగు ఎద్దులా అలవాటు [పకారం 

చుట్టుడుడుతూ వున్నాయి పనేముంది గనుక '” అంది వనకన్య. 

“మీరు నా మనస్సులోని మాట చెప్పారు, నాకు రాజకీయాలంటే 

ఆసహ్యం”. ఆంటూ సజన్ కెబిల్ తీసుకున్నాడు. దాన్ని చూన్తూమాటల్లోపడి 
టీ బొత్తిగా నారి పోయింది మళ్ళీ చేయ మంటారా," అని అడిగాడు. 

= పీకు కావాలంటే చేస్తాను, నేనైతే ఇప్పుడు...." 

"ఆ( చేయండి. ఇంకోసారి తాగాలని విసోంది. చూడండీ. నిగ రెట్లు, టీ 

ఇవన్నీ తీరికగా వున్నప్పుడు మరీ మరీతాగాలని సరదాగా వుంటుంది. కాని 

ఏవైనా ఆలోచనలుముందుకొచ్చినప్పుడు ఈవస్తువులన్నీ _ నిరర్థకంగాకనివ్ 

స్తాయి. "ఆంటూ జేబులోంచి సిగరెట్ కేసు తియ్యడానికి సజ్జన్ చెయ్యిపోనచ్చాడు, 
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ోజిలేరీ తిన్నారు. చేతులు ఆంటు కోవడం లేదు? దయచేసి చేతులు కడు 
కోండి”' అని సజ్జన్ జేబులో చేతులు వెడ్తూతుంచే ఆంది వనకన్య. 

నిగ్గుతో సజ్జన్ చిరునవ్వు నవ్వుతూ ఎడమ లేతో సిగరెట్ కేసును బయ 
టికి తీసాడు, “ఇక యీ ,పసంగానికి పుల్స్టావ్ పెట్టాం. ఇఫ్ యూ డోన్స్ 
మైండ్.... మరో పర్యాయం టీ పెట్ట గలరా? ఆరే,.. ఇదేమి? మీరింకా వీటిని 
ముట్టుకో లేదే! పోనీలెండి తర్వాత నిదానంగా వెట్టుకోవచ్చు”. 

“వద్దులెండి. ఇంక బాలు.” 

“అవా. అది కుదరదు. అన్యాయాన్ని ఎదిరించాలంటే మనత మనమే 
అన్యాయం చేసుకో కూడదు. మగవాళ్ళతో సమానాధికారాలు కావాలని కోరుకునే 
వాళ్ళు ఫలహారం కూడా సమంగా చేయాల్సి: వుంటుంది!'"” 

ఆ ఛతోకి కన్య నవ్వింది. “సమయం వచ్చినప్పడు న్యాయం అడు 
గుతాం న్యాయం గ్ఞిండని నేను ఆడిగి నప్పడు మీరు వూరి గా కాదంటార 
లెండి" అని ఆమె అంటోంటే ఆమె గొంతులో చ్రే జాతి ఆత్మాభిమానం ధ్వనిం 
చింది. ఆమె కను పాపలు గులాపి నిగ్గు దారంలో గుచ్చిన మొగ్గలు విచ్చు 

నట్టు చెవుల వరకు వ్యావీంచాయి, 

సజ్జన్ వృదయం మరోసారి సంతోవ తరంగాల మీద తేలింది కన్య 
మనోభావాలు జామె టీలోని సరళ రేఖల్లా వింమవుల్లా ఆమె ముఖం మీదా 
కళ్ళల్లోనూ (పతి బింబించడం ఆతను గమనిన్తునే వున్నాడు, ఏమా[తం అనవా 
జత్వమూ ఆమె ముఖంలో లేదు. స్పష్టంగా హృదయం అద్దంలోంచి కనివినున్న 
ట్టుగా కొటొచ్చినట్లు వుంది. 

“ప్పీర్ప నన్ను తరచి చూడ కుండానే ఏకపక్షంగా డి కీని...” అంటూ 
నవ్వుతూ సజ్జన్ అన్నాడు. 

క్షణికావేశంలో తన్ను తాను మరచి తీసుకొన్న చొరవను (గ్రహించి 
ని|గపాంచు కంటూ కన్య “నా వుద్దేశ్యం అందరు మగాళ్ళ గురించి. మీ గురించి 
ప్రత్యేకంగా చెప్పలేదు” అని ఆంది. 

146 



“చూడండి కన్యగారూ, మీరు న్తీజాతిని ఆలా సమర్డిస్తోంటే మీకూ, 

నాకు ఘర్షణ జరక్క మానదు. ఆడవాకేమంత తక్కువ తిన్నా రండీ? మగా 

శ్ళను చెప్పులతో వూజచేనే ఆడవాళ్ళను కూడా నేను చూశాను”. 

కన్య కిలకీలా నవ్వింది. 

“కొద్ది రోజుల |కీతం "ఉమ్ రావ్ జాన్ ఆదా” ఆనే ఉర్దూ నవల చదివాను. 

అందులో ఓ ముసలాయన ప్యాతవుంది. అతని వియుకా లైన వేళ్గేటేక రి తన 
(వియల్ని సంతోషపెట్టడానికి గాను అతణ్ణి మాటికిమాటికి చెట్టు ఎకి స్తూ 

దింవిస్తుంది”. 

కన్య మరింతగా నవ్వి-“అతని పాతలే ఆంత, సరేలేండి, మీరన్నదానికి 

ఒప్పుకుంటున్నా. అవసరం వచ్చినపుడు ఆడవాళ్ళు కూడా మగ వాళ్ళకన్న 

ఎక్కువ కిరాతకాలు చేయగలరు" అంది. 

ఫలహారం అవగానే కాగితం విస్తరాకు చెత్తడబ్బాలో వేని వచ్చి కెటి 

ల్ను మళ్లీ కడిగి రెండో పర్యాయం స్టోవ్ మీద ఎక్కి ౦చారు. 

పరుపు మీవ వాలాడు సజ్జన్. వేబులోంది సిగరెట్ తీసి వెలిగించుతూ, 

గట్టిగా ఓ దమ్ము వీల్చాడు, [ప్రపంచంలొ' వున్న చక్రవర్తి తనాన్నంతా తన 

గుండెలో నింపుకుంటూ. సజ్జన్ ఇవ్వాళ దారి హుషారుగా వున్నాడు. వనకన్య 

ఆతని గదిలో వుందే ఓ పచ్చని నంసారాన్ని ఈదుతోన్నంత నిండుతనం 

వచ్చింది ఆతసికీ, స్టాండు మీద వున్న ఓ పూర్తికాని తైలచితాన్ని ఆమె 

కన్నార్పకుండా చూసోంది. 

“క వనకన్య అనేపేరు మీకు మీరు వెట్టుకున్నారా లేక మీ తల్లి 

తండులు పెట్టారా?” ఏమీ ఉబుసుపోనట్టుగా ఆడిగాడు సజ్జన్, 

ఆ పక్నకు నవ్వుతూ _-” ఎందుక లా అడుగుతున్నారు! "' అని (ప్నీం 

చిందామె, 
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వెదిమలకింద నీగ రెట్టు వుంచుతూ సజన్ _“ఇలాటి పేరు మనలో కామ 

న్గా వుండవుగా.... ఎప్పుడు మార్చుకున్నారు? హైస్కూల్లో అడ్మిషన్ఫారమ్ 
వూర్తి చేసేప్పుడా?” ఆని అడిగాడు. 

ఆ ఫ్పిక్సృ జ్యోతిషం కూడా తెలుసునట్లుందే? ” ఆంది వనకన్య ఆళ్చర్యంగా. 

“మీకు తోచిందా లేక ఎవరెనా సంవో....!”” 

“నాకే స్యయంగా తోచింది ఎలావుందంటారు?” 

ఓహో అ్రహ్మాండంగావుంది. వనకన్య ఆంటే ఆర్థం ఆడవిల్లకదూ![!” 

అన్నాడు సజ్జన్ . ఇద్దరు గొల్లున నవ్వారు. 

చి[తంచె వు చూవిస్తూ న్య ఇది సత్యనారాయణ కథ కదూ? ఆని 

పశ్నించింది. “చాలా బావుంది. ఇదంతా మహారావ్ష వాతావరణం. సెచ్ 

ఎక్కడ గీసారూ?" ఆని అడిగింది. 

"క౯ివాపూరులో”?” 

“మీకు క్ర సోకాల్డ్ నీదా బిక్కాతో కూర్చోడానికి సంకోచం లేదు, 

నేను ఈ విషయంలో అభికందిన్తున్నాను ". 

*కమించండి. మీ ఆభినందన ఒక్క షరతుతో అంగీక రిస్తాను. నాకు 

జంకు వుంటుంది”. 

“మరి?'' 

“కాని మనస్సు కోరినప్పుడు సంకోచాన్ని లెక్క. చేయను”. 
| ళ్ 

“మీర ఎప్పటికీ ఆ సంకోచాన్ని నివారించుకోకలిగితే నా వెంట రండి. 
ఆజంరా ఎల్లోరాల చితాలు చాలా గీసారు. ఇకచాలు ఈ జీవించే దుర్చుక 

ఐతుకుల చి,తాలు గీయండి. మన వెద్ద పెద్ద గొప్ప గొప్ప నాయకులున్నారు 

చూడండి, |పపందాసికే స్వేచ్చా స్వాతంతాలను దానంచేని పారేస్తాం అని 
రేత్రింబవళ్ళూ గప్పాలుకొడ్తుంటారే కసీసం వాళ్ళ క్రైనా తమ _(పజాసే3ం ఎలా 
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వుందన్న విషయం తెలుస్తుంది మీ చితాల్ని చూసి” కన్య ముఖం కరదిగరె 

పోయింది. 

ఆమె మాటలతో సజ్జన్ శరీరం ఆంతా పులకరించిపోయింది. "మీరు 

నన్ను ఇన్ స్పైర్ చేసున్నారు కన్మగా రూ! నేను ఆదేమిషన్తో అస లిక్కుడకు 

వచ్చింది. అజంతా ఎల్లోరా చితాలు (ప్రకా జీవితానికి పనికిరావన్న పీ వాద 

నతో మాతం నేను వకీభవించ లేను" 

“నా వుద్దేశ్యం ఆదికాదు” 

''అజంతా ఎల్లోరా చితాల్ని సూక్ష్మంగా పరిశీలించితే మీకే తెలుస్తుంది, 

సంపూర్ణ మానవ జీవితాన్ని సౌందర్యవంతంగాను [పయో జనకరంగాను చేసుకో 

వడానికి ఆ చితసంప తి చాలు' 

కకనేను....” 

“నిజంగా చెపుతున్నా. ఆ గుహిల్ని చూస్తోంటే నాకు ఈబిపురోని విక 

మిడ్తు జ్లాపకం వద్చాయి. రెంటి! పోల్సి చూడండి ఎలాంటి తారతమ్యం వుందో. 

ఒకవెపు మనపూర్వీకులు పర్వతాల్నే నిలబెట్టారు, ఏకాలంలో కటైనా వాళ్ళ 

(పతిలా బుద్ధిబలం తలచుకొని శరీరం గగుర్చొడుసుంది, ఈనాటికీ, ఆయితే 

మానవుడు నిర్మించిన ఈ పర్వతాల్ని బె (పయోజనంతో నిర్మించారు 7 చచ్చి 

పోయిన వారి కోసం!....ఇక రెందో వెపు చూడండి. మన పిందూదేళంలోని 

పూర్వీకులు పర్వతాల్నే డొల్తలుగా తోలిచి తమ సౌందర్యసంపవ అంతా ఆ 

గుహల్లో నింపేసారు వాటిన్నింటినీ విజ్ఞాన కేం,దాలుగా రూపొందించారు 

ఈజివ్లలోని ఫిరావురాజ వంశస్థుల ఏలాసార్థంగానూ కాదు, మరణించిన వారి) 

పాతి పెట్టడానికీకాదు, ఈ రెండు సంస్కృతుల దృక్పథంలో ఎంత తేడా వుందో 

చూడండి. మనం కళను ఇక్కడ జనబీఏతంతో ముడి వెట్టుకుంటూ ఆరాధిస్తాం. 

మన కళలో అద్భుతాలు ఎక్కువగా వున్నాయి. కాని ఆవి మనల్ని ఖంగారు 

పెట్టవు. వాటివల మన మనస్సుకు ఆహ్లాదం లభిస్తుంది. కాంతిలఖిసుంది. ఆ 

సౌందర్యాన్వేషణే న,నల్ని వాటివెపు ఆకర్షిస్తుంది. ఆరాధకుల్ని కూడా అలాగే 
ఆకర్షణీయంగా చేస్తుంది” 
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' సజ్ఞన్ మాట్లాడుతుంటే ఆమె రాతిబొమ్మలా కదలక మెదలక వింటోంది. 
చివరకు సజ్జన్ కూడా తన మాటల |పభావానికి లోనె మౌనంగా వుండిపోయాడు. 

కొంచెంసేపాగి కన్య అందుకుంది.” మీరు చెప్పింది నిజమే. మీ అను 

భవాన్ని తెలివ నాకీనాడు వున్నత ఆసనాన్ని ఇచ్చారు. ఐ షల్ నెవర్ ఫగ్లెట్ 

ఇట్ 1... కాని ఒక్కసంగతి నా కర్ణంకావడంలేదు. ఈ దేశంలో ఒకవైపు 
ఇంత మహోన్నతమైన వేదాంతం, సాహిత్యం శిల్పకళా-వీటికి సంబంధించి ఒక 

దాన్నుంచి ఇంకోదాన్ని విడదీయలేని ముడులు వున్నాయి. రెండోవైవు మనం 

ఇళ్ళల్లో రోజూ చూస్తోండే సత్యనారాయణ కథలూ, ఈ మూఢాచారాలు, నా 
ఒదినగారూ, ఆ విచ్చిదానివంటి త్రీ జారీ, నాతండిగారు, నా అన్నగారూ.... 

“లీ అన్నగారా? వారేం చేసారు?” 

కన్య వాగ్గోరణి సజ్జన్ (పళ్నతో హఠాత్తుగా ఆగిపోయింది. చెప్పకూడ 

దన్న భావంతో ఆమె వేరివంగా నవ్వి గొంతు సన్నగా చేసుకుని”ోమా ఇల్లు 
ఆకరాలా నాకు ఓక యూనివర్సిటీ లెండి. ఏమని చెప్పను? మా అన్నగారు ఓ 

నివృవాయతలో చికు]ున్నారు...ఎలా చెప్పడం మీకు?” అంటూ ఆగిపోయింది. 

నిగ్గుతో ఆమె ముఖాన్ని దించేసింది. ఆంతలోకే లేనిరైర్యాన్ని తెచ్చుకుని తల 
ఎత్తి ఆంది “కాని వింతలూ కల మన సమాజాన్ని పరిశీలించడానికి బయలు 

. దేరారు కనుక ఓ నమునా కేసు కింద నిస్సంకోచంగా మీకు తెలియచేసాను-నా 
ఈ ఒదిగారున్నారే “పయి” లెండి....” 

కన్య ముఖకవళికను గమనిస్తోన్న సజ్జన్ ఇంకా ఏమి చెబుతుందా 

అని ఆతుతగా ఎదురుచూస్తున్నాడు. కాని ఆతని వూవాకు భిన్నంగా ఒదినగారు 
గురించి చెపోంచి, అది కూడా ఏదో కొతపదంతో మొదలెట్టిన కార ఇంగా 

ఆతను “ఈ పయ్'' అంటే? అని (పశ్నించాడు. 

తూచి తూచి మాట్లాడుతూ కన్య_ “(పకృతి దేసోన్న ఒక ఎగతాళి 
ఇలాంటి అడది ఆడదిగా కనపడుతున్నా నిజానికి నిరర్ణకం'' 

“*టహో.... అంటే హీస్” 
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“అవును, మామూలు ఆడవాళ్ళకు మాదిరి ఎక్స్టీరియర్ పూర్తగా డెవ 
లప్ అయినదిగా వుంటుంది. అంతే లేడా”, 

“నురి ఈ వివావోం ఎందుకు జరిగినట్టు?” 

“ఎన్ని మోసాలు జరగడం లేదు. అమ్మకూ నాన్నకూ పదిహేను వేల 
రూపాయలు కట్నం దొరికింది. కొంచెమూ దొరక లేదని తాతగారు వదిన్ను 
ఎముకల్లో సున్నం లేకుండా కొడాతారు, మీ కేమని చెప్ప మంటారు? వదినపడే 
యాతన చూడలేక పొతున్నా. తాతకు షాకు తగిలింది నిజంగా, వారి మనస్సు 
మెతన. భోళా మనిష్. కాని వారికి మూర్భలు వస్తుంటాయి, ఆ ఫ్ట్స్ వచ్చి 

నప్పుడు వారు నరరూప రాక్షసు లౌతారు. ఒకరాతి అమె న్నిదిస్తుండగా తాత 

గారు ఆమె జడకు నిప్పంటించారు. ఒక రోజెతే తెల్లవారక మును వే అమెను 

స్నానం చేయించ డానికి గోమతికి తీసు కెళ్ళారు. అక్కడకు వెళ్ళగానే ,పద 
మనం ఇద్దరం తలలు గొరిగించు కుందాం గోమతిలో ఇద్దరం ఒకే మునక వేన్ 

చచ్చి పోదాం' అని మొండి పట్టు పట్టారు", 

“ఆరె, ఆలాగా?” 

“అక్కడ వారు ఓ సీను ఎనాక్టు చేయడానికి (పయత్నించారు, వదిన 

వప్పుకోకపోతే వారికి కోపం వచ్చింది. వదిన వెంటనే నేడ్పును (ప్రదర్శించింది. 

నువ్వు ముందు గొరిగించుకో. నేను తర్వాత తలతీయించు కుంటాను అని ఓవ్పిం 

చింది. అంతే తాతగారు గొరిగించు కోవడానికి కూలబడ్తారు, వారలా తల 

వంచుకుని కూర్చోని వుంటే ఆమె చప్పుడు కాకుండ లేచి వచ్చేసింది. దారిలో 

రి కట్టుకొని ఎలాగోలా ఇంటికి చేరింది" 

చే,...చ...చేో 

* ఇంకా ఏమని చెప్పను మా ఇంటి భాగోతం. వారి మూలంగా ఇంట్లో 

రోజూ ఎన్ని తగాదాలు అవుతున్నాయి. నేను నిజం చెపుతున్నాను. నాకు 

ఇవన్నీ చూని సిగ్గేస్తోంది. నా ఇల్లొక విషిస్ సర్కిల్ _ ఓ విషవలయం అను 
కోండి. నా పెద్దమ్మ నా అమ్మ సవతులు, నా పెద్దమ్య తాతగారి మెప్పు సం 
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పాదించు కోవడానికి మొగుడు చచ్చిన తన కోడల్ని ' ఆతనికి తార్చాలనీ 
చూనింది. ఇక నా అన్నగారు ధర్మనిష్టగలవాడే అయినా ఆయనే తనంత తానుగా 
మళ్ళీ వెళ్లిచేసు కుంటానని ముందుకొచ్చాడు. అందుకు నా వదిన ఇవ్షం గూక 
వుండి. ఈ లోపల మా అమ్మ పెద్దమ్మ ఎత్తుగడ కనివిట్టింది. ఆమె పవర. న 
మంచిదెనా అధికార దాహం కల వ్యకి. ఆమెనా తం|డిని వునికొల్సి ఆమె 

మీద యీ వఘాయిత్యం చేయించింది. ఎందుకంటే కేవలం యీ పెద్దమ్మకు 
గుణపాఠం నేర్పడానికి. ఆమెవె పగ తీర్చు కోవడానికి. 

దీర్భమైన నిట్టూర్పు విడుస్తూ “మిస్ కన్యగారు,' ఐ నింప థైస్ విత్ 
యూ”అని సజ్జన్ తన సానుభూతిని (పకటిందాడు. 

“నో థాంక్స్, మీ సానుభూతి నాకక్కర్తేదు. నాపాట్టు నేనే ఒంటరిగా 
పడతాను లెండి... ఇంత గంథసాంగం ఎందుకు చెప్పానంటే మన సంస్కృతి 
ఒకవైపు అజంతా, ఎల్లోరా మొదలైన రూపకల్పనల ద్వారా నిర్జీవమైన పదా 
ర్థాలకు ప్రాణం పోస్తోంటే మన సాంఘిక వ్యవస్థలో ఎక్కడో లోపంవల్ల 
చైతన్యం కలిగివున్న మనషి కూడా జడమయమై పోతున్నాడు. సంఘంలో 
ఇన్ని మంచి ఆదర్శాలు వుండికూడా, తమ (పభావాన్ని (పసరిన్తూ కూడా 

ఎందుకూ కొరగాకుండా పోయాయి. కొత్సశకినీ స్ఫూర్తి సి కల్లించలేక 
పోయాయి, దీనికి కారణం ఏమిటి? వ్యక్తి లో ఇంతమంచి నిష్టవుండి కూడా 

మనం ఎందుకు నేషనల్ కే రెక్టర్ని బిల్డప్ చేసుకో లేకపోయా మంటారు?” 

చివరి మాట సజ్జన్కు బాధ కలిగించింది. వెంటనే ఆతను అందు 

కున్నాడు. "వునకు న్రేషవర్ క్యారెక్టర్ లేదన్న విషయాన్ని సుతరామూ అంగీ 

కరించను. చరిత బలంలేని జాతిలో వాాసుడు, వాల్మీకి, కాళిదాను లాంటి 

మహో కవులు ఎలా పుడతారు! మనకు కనివించే ఈ ఉత్కమవ్ష శిల్పసంపద 

వచ్చి వుండేది కాదు. మన చర్మెతలోకి తొంగిచూసే ఆళోకునిలాంటి చక్రవర్తి 

మనకు కనపడతాడు, బుద్ధ్దుడూ జైన మహావీరుడు, గాంధీలాంటి మహనీయులు 
కనబడతారు.... మీ ఇంటిలోని వాతవరణం దృష్ట్యా యావత్ హిందూ దేళం 

అంతా మ.రికి కాపంలా కనపడ తోంది. అడి పూర్తిగా నిజం కాదు ఉదా 
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వోరణకు మా.అమ్మగారే నావ ఆదర్శమూ రి. ఆమెలా [పపంచంలో ఎంతో 

మంది వున్నారు. ఇవ్వాళ వుదయాన్నే_ ఇక్కడే. గున్నోమల్గారి తోటలో 
పండిత్ విశ్వనాథళాన్త్ర గారుంటున్నారు- చాలా పెద్ద విద్వాంసులు, వారిని 

చూద్దామని వెళ్లాను, వారు నాకు మన సంప్రదాయం గురించి చెప్పిన మాటలు 

వింటోంటే ఎంతో ఆళ్ళర్యం కలిగింది. మీరు చెప్పన దాన్ని నిజమని ఎలా 

ఒప్పుకోవాలో నాకు ఆర్థం కావడం లేదు“. 

టీ కప్పును అందిన్తూ వనకన్య.=''నేను వీటన్నిటినీ కాదనడం లేదు. మన 
సాంఘిక వ్యవస్థలోనే ఎక్కడో ఏదో పొరపాటు దాగివున్నట్లనివిస్తుంవ. ఆదే 
మనకున్న ఈనె తిక సౌందర్యం కళ్ళు పొడుసోంది... చక్కెర తక్కు వగా 

వుందా” అంది. 

నో “థాంక్స్" కొంచెం ఎక్కువగానే వున్నట్టుంది. మీరురెండు స్పూన్లు 

వేని నట్టున్నారు. ఫర్వాలేదు. తీవిని ఎంజోయ్ చేయొచ్చు”. 

సజ్జన్ నర్మగర్భంగా మాట్టాడినదాన్ని వనకన్య (హించి కూడా విన 

నట్లు వూరుకుంది. మళ్ళీ మొదలెట్టింది. “చూడండి ఈ సత్యనారాయణ కథలో 

ఏమి వుందంటారూ? లక్షల కుటుంబాల్లో ఈ కథ ఏ ళద్ధా భక్తులతో చదువు 
తారు కదా. కాని దీనిలో ఏం నీతివుంది? నేనూ యీ కథ చదివాను. దానిలో 

సక్యమూ లేదు నారాయణుడూ లేడు". 

సజ్జన్ కాస కోపాన్ని (పదర్శిస్తున్నట్టుగా "ఏమండోయ్ మీ కమ్యూ 

'నిజమ్ అన్ని వేళలా నాకు రుచించదండి" ఆన్నాడు. అంతలోనే ఆతనికేదో 

విషయం గుర్తు కొచ్చినట్టుగా “అన్నట్లు మరిచారు, మీరింత వరకు ఏమీ తిన్నట్లు 

లేదు” అని ఆడిగాడు వనకన్యను చూస్తూ, 

“అదేమిటీ, ఇప్పుడేగా ఫలవోరం చేళానుో. 

“మీరు మరీను, ఆదికూడా ఒక వలవోరమేరాః ఇప్పుడు రెండు కొట్టారు. 

ఇంతవరకు మీరు భోజనం చేయకపోతే మీ యింట్లో వూరు కుంటారా?” 
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టీ తాగుతున్నాట్లుగా నటిస్తూ కన్య వీపీ జవాబు ఇవ్వలేదు. ఆమే 

ముఖంలో లేని గాంభీర్యం తెచ్చుకుని “వెనకటి రోజుల్లో నయితే కోప్పడేవాళ్లు... 
కొని మొన్నటి నుంచి నాకూ ఆ యింటికీ సంబంధం తెగిపోయింది" అంది. 

సజన్ (ప్రళ్నార్డకంగా అమె కళ్లలోకి చూశాడు. 
a అ లా 

“నన్ను ఇంట్లోంచి వెళ్ళ గొట్టారు” ఆని చటుక్కున అనేసింది వనకన్య, 

ఉఎప్పుడుః'' 

“మొన్ననే”, 

““ఎదెనా విశేషం జరిగిందా?” 

=జ( అవును. విశేషమే జరిగింది. సాల్మిగాం గారి సలహా (పకారం మా 

ఇంటిల్లిపాదీ యావత్తూ మా ఫాదర్ దైవసమానుడని స్టేటు మెంటు యిచ్చారు. 

“సౌండల్స్1.... అయితే మీరిప్పుడు ఎక్కడ వుంటోన్నట్లు ? కమ్యూ 
నిను పార్టీఆ....” 

లేదండి. మొన్నరాతి నుంచి నిన్నటి మధ్యాహ్నం వరకు ఒక న్నేహి 

తురాలింట్లో వున్నాను. నేను ఆక్కడ వుండడానికి అమె ఇంట్లో వాళ్లు అంగీక 

రించలేదు. అక్క జ్ఞుంచినా “ఇప్టా' అంటే ఇండియన్ పీవుల్స్. థియేటర్లో పని 

చేసే ఓ కామె)డ్ ఇంటికీ వెళ్ళాను. ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో ఏంచెయ్యాలో 

ఆరంకావడ ౦లేదు. (పస్తుతం అంతా అయోమయస్థితిలో వున్నాను.'' ఆమె 

వం నిగహించుకున్నా ఆ మాటలు అంటోంటే ఒకవేడి నిట్టూర్పు ఐయటేకి 

వచ్చి పె పె కప్పుతో ఢీకొని మళ్ళీ గదిఆంతా వ్యావించింది. 

“పీకు ఎలాటి కష్టంరాదు. నాకు భోలెడు ఇళ్ళున్నాయి' సజ్జన్ భావా 

వేశంలో అనేవాడు. 

"కాసి మీ యిళ్ళలో నేను వుండలేను.”” 

“ఎందుకు?” 

ఆర్సీ యింట్లో వుందామన్న (పస కేలేదు'' కన్య కంఠంలో దృఢత్యం 

కనపడింది. 
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సజ్జన్ గంఖీకత దాల్చాడు. “మీ మాననిక పరిస్థితిని అవగాహన చేసు 
కున్నాను. మీరింత వరకు చూని [గహంచినదాన్ని బట్టి అందరి స్త్రీల మాదిరిగా 

మీరుకూడా పురుమణ్ణి ద్వేషించడానికి, అతణ్ణి అనుమానించడానికి మీకు అధి 
కారం వుంది. నేను పురుషుణ్ణి, చెడ్డ వాణ్ణి కూడా. అయినా....విత్ యువర్ పర్మి 

షన్ మిస్ వనకన్యగారూ, నాలో కొన్ని మంచి గుణాలు కూడా వున్నాయండీ”. 

కిందకు వాలిన రెప్పలు ఎత్తి సజ్జన్ను ఎగాదిగా చూని చిరునవ్వు 

నవ్వింది కన్య. *ఆలా అనుకోకపోతే మీ సహాయం ఆర్థించడానికి వచ్చేదాన్ని 
కాదు'' అనీ ఆంది. “ఇ 

“ఆలాగైలే లేవండి. వెళ్ళాం”, 

అ ఎందుకు” 

“నా యింటికి. ఇవ్యాళ మవాత్యుడు ఏసు |క్రీను పుటినరోజు, మాయింటో 
న్ా లబ గ 

త్రీప విందు 

అన్షేన్సు బొమ్మల (పదర్శనాన్ని చూడ్డానికి పోతున్నాను” 

సజ్జన్ వెంటనే అందుకుంటూ, *'ఆవునవును. నేను కూడా వస్తాను, 

మహిపాల్ కర్నల్ని కూడ తీసు కెడదాంి”. 

“సజ్జన్గారూ, నేను.” 
"దూడ్రండి. ఈ విషయంలో ఇక ఏ ఒక్క. మాటకూడా వినను. మీరు 

మా విందును స్వీకరించి తీరాలి. మీరు యింతవరకూ మగవాళ్ళతో జంకూ 

గొంకూ లేకుండా తిరగలేదూ? మరి యీ బిడియం ఎందుకు చెప్పండి. అదీకాక 

శ పేం ప్రేట్ గురించి మనం కర్నల్ తో సం పడించాల్సింది కూడా వృంది''. 

తానింతవరకు ఎంతోమంది స్త్రీల సౌందులో అనుభవించిన సంతోషం 

కన్నా సజ్జన్కు ఈరోజు మిన్ వనకన్య బయటికి వస్తోంటే ఎంతో ఆనందగా 

వుంది. ఇది అతనికి సరికొత అనుభవం, జీవితంలో మొదటిసారిగా కన్నతల్లిని 

కాక ఒక పరాయి ఆడపడుచును గొరవించడం ఆతను నేర్చుకున్నాడు, 
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తీ 
సంవత్సరం ఆఖరకు జమాఖర్చులు పోను నిలవతేలిన నగదు రొఖ్క-౦లా 

ఎలిక్షన్ల సందడి మధ్యలోంచి డిశంబరు 81వ తేదీనాటి ప్యతికల్లో ఒక వార్త 
వచ్చి లక్నో నగర వాసుల్నిందరిని దిగ్భాంతుల్ని కావించింది. 

లక్నోనగరం బివరభాగాన 'శెల్వేలెనుకు పక్కగా ఎవరిదో ఓ శవం 

పాతి పెట్టి వుంది, కుక్కలు ఆ శవాన్ని పెకలిస్తున్నాయి. ఆది స్రీ) శవం, 

ఆ దారుణ దృళ్యాన్ని కొంతమంది కురా9ళ్ళు చూశారు, పట్టణం యావత్తూ ఆ 

వార్తతో అట్టుడికిపోయింది * సుమారు యిరవై అయిదువంవత్సరాల వయసుగల 
ఆ యువతి నీలిరంగు చీర కట్టుకుంది, చేతికి ప్లాసిక్ గాజులన్నాయి. రెండు 

మూడ రోజుల [కితం ఆమెను పాతివెట్టినట్టుంది. ఆమె ఓ కాలి తెల్లసేండల్ 

కూడా' ఆక్కడే పడివుంది. శవం కంపుకొడుతోంది, 

కొత సంవత్సరం | పారంభంకాక పూర్వమే ఈ వార్త గురించి పట్టణం 

నలుమూలలా చర్చించడం మొదలెట్టారు జనం, ఇటీవల అక్కడక్కడ హత్యలూ 

దోవిడీలూ, బలత్కారాలకు సంబంధించిన వారలు [పజల దృష్టిని చాలాసార్లు 

ఆకర్షించాయి. అందువల్ల ఎలక్షన్ హడావుడిలో వచ్చిన ఈ వార్త కూడా 

కాం[గెసు పరిపాలనకు వ్యతిరేకంగా ఖర్యాదుగా తయారైనాలుగు మూలలూ 

బచ్చలిలీగలా అల్లుకుంది, ఆ యువతి ఎవరన్నది పోలీసులు ఇంతవరకు ఆరా 

తీయలేకపోయారు. కొంళమంది ఆమె హిందువు అనీ, మరికొంతమంది ఆమె 

మహమ్మదీయ వవిత అనీ అన్నారు. ఈ వూళ్లానే వుంటుందనీ ఒకరంటే కాదు 

రైల్లో ఎవరో అమెను గొంతువినికో, చంపి, లేక తి:బండారాల్లో విషం కలిపో 

చంపి ఇక్కడ పాతి పెట్టారు అని ఇంకో ఆయన ఆన్నాడు, ఇలా ఆ యువతి 

హత్య గురించి తలాఓకరకంగా వూహిస్తున్నారు ఎన్నినోళ్ళున్నాయో ఆన్ని 

రకాల అభి|పాయాలు, వు త్తిమాటలు, కొత సంవత్సరంలో కొ త్ర రోజు, 

గతించిన సంవత్సరాల్లోని (ప్రతిరోజు మాదిరిగానే పతిమనిషి గుండెమీద నిప్పుఆ 
కుంపటి పెడుతోంది, సామాన్యుడిబతుకు ఆర్థికబాధలనే దెబ్బలు తినితిని 
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నానాటికీ దుర్భరంగా తయార ఇసుకలా ఎక్కడికక్కడ విచ్చిపోయింది. ఇక 

ఆకమ లాభాలో దోచుకొనేవాళ్లు 1942 సంవత్సరంలో మొదటిరోజున కూడా 

పాత సంవత్సరాల లాగా ఇసుకలోంచి తైలాన్ని తీయడంలో మునిగిపోయారు. 
ఎక్కడ చూనినా బియ్యం, పప్పు, నూనె గురించి హావోకారం వినబడుతోంది, 

పైకిమాతం ఎలక్షన్ల హడావుడి. |పతిశార్హులోనూ (పతి సందులోనూ గొండి 
లోనూ రాజకీయ పౌర్టీలు వెద్దవెద్ద లొడ్ స్పీకర్లు తగిలింది ఒకటే రణగొణధ్వని 

చేస్తూ చెవులుచిన్లులు పడేట్టుగా అరుసున్నారు. ఉపన్యాసాలిసున్నారు. ఎడ 

తెరపిలేకుండా |[పచారం చేస్తున్నారు మధ్యమధ్య ఒకపార్తీమీద మరోపార్టీ 

మాటల్ల బురద చల్లుకొంటూ, తెగనాడుకుంటూ, (పజల జీవన సమస్యల్ని 

“మాతం పక్కదారి పట్టిసున్నారు. 

కొతసంవతృరంలోని కొ తరోజు రాతి మిలమిల మెరిసిపోతోంది. 
వీడించబడిన వారకాంత తన మనస్సులోని బాధను దిగమింగుకొని, శరీరాన్ని 

అనుభ వించడానికి వెతుక్కు టూ వచ్చే విలాస వురుమల్ని సంతోషం వెట్టడం 

కోసం రింగురంగామని సింగారించుకుని కిటికీ వద్ద వయ్యారంగా కార్చునట్టుగా, 

కొ తరోజు రాతి చీకటినంకా కడ పులో దాచుకొని బయటికి మాతం ధగధగా 

వెలిగి పోతోంది. 

అప్పుచేని వెళ్ళిళ్ళూ, వుపనయన సంస్కారాలూ చేసి పెపెకీ ఎంతో 

ఆడంబరాన్ని కనపరున్తూ ఆనందాన్ని వెదజల్దుతూ, శేరింతలుకొడుతూ లోలో 

పల చింతల చితిని పేర్చుకుని దానిలో మండిపోతున్న | పశిష్టా వంతుల కుటుం 

బాల్లా ఐజారంతా సందడితోనూ, వెలుగుతోనూ నిండివుంది. 

నాలుగు రోడ్ల కూడళ్ళ దగ్గర ఐస్సులూ, కార్డు, చిన్నకార్లు, టాంగాలు, 

జట్కాలూ, రివాలూ, సెకిల్ రిక్షాళ్ళూ, కాలినడక నడిచే [పజాగీకం-అఆందరూ 

(పతిరోజూ మాదిరిగా ఒ౫కాా[పక న ఒకటిగా, ఒకదాని తర్వాత ఇంకొకటీగా 

బార్లు తీర్చి, దివాలా డఉసిన .. ్రపారస్థు9 కార్గానాలా, బడబడా చప్పుడు చేస్తూ 

రెండవె పులా కదు౬ల తున్నాయి సి జాసిక్ ఎక:_డ్రైనా ఘరఘరమంటూ గేర్ 

గారి యంత్రాలు తిరుగుతూంచె ఉత్పత్తిబాగా జరునగుతోందనీ, కొత్తకొత్త వసు 
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వుల్ని తయారుచేసే కార్యక్రమంలో వున్నారనీ, బయటవున్న వారనుకుంటారు. 
కాని లోపల జరుగుతోన్న యథార్థం ఎంతమందికి తెలుసు? ఉత్పతి చేసేది 

తక్కువ ఆనీ, పవర్ను వూరికే వృథాచేస్తున్నారనీ, ఇదంతా ఆర్భాటంకోసం 

సేక్గారు కేవలం తనపేరు నిలబెట్టుకోవడానికి చేయిస్తున్నాడని ఎంతమందికి 
తెలుసు? లోపల కంపుకొడుతూ పెకి కస్తూరి వానసల్ని వెదజల్దుతూ, గమ్య 
స్థానం అనేది లేకుండా మందుకు సాగిపోదామనుకొంటోన్న ఈ వెట్టుబడిదారీ 
వర్గపు విధోనాలు ఇంకెన్నాళ్ళు కొనసాగుతాయి? ఎన్నాళ్ళు సాగుతాయి వీళ్ళ 

ఆటలు? వాళ్ళ దమ్ము ఇం కెనాళ్లు? 

రేడియోలో వార్తలు (పసారమవుతున్నాయి హోటళ్ళలోంచీ, మళ 

దకాణాల్లోనూ, 88) కొట్లలో కూడ రేడియోలు వారలు (ప్రసారం చేస్తున్నాయి. 

బజారు రోడ్ల మీద నుండి సందుల్లోకి వచ్చేవాళ్ల చెవుల్లో (కమి తప్పకుండా 

వార్తల్ని వినిపిస్తోంది రేడియో ఒక్కొాక్కచోట, ఒక్కోరోడ్డు మీద ఈ చివర 
నుండి ఆ చివర వఠకు అడుగడుగునా రేడియోలుఆమర్చివున్నాయి. అన్నీ ఒకే 

స్వరంలో (పతిధ్యనిస్తున్నాయి. క్రీడారంగం గురించి వారలు వసున్నాయి. 

ఇంగ్లండు జట్టుకూ భారత్ జట్టుకూ మధ్య కలకత్తాలో జరుగుతున్న మూడో 

చెస్టులో ఇవ్వాళ మూడోరోజు. రాయ్, ఉమిగర్, హజారే యిరవై ఎనిమిది 

రన్లు మా(తమే చేసి గంటలోపలనే ఆవుటయ్యారు. మంజే9కర్ నలభ్రై ఎనిమిది 
రన్లు చేని మందకొడిగా వున్న ఆటకు కొంత (పాణంపోసాడు....ఇంక వాతా 

వరణానికి సంబంధించిన సూచన వినండి..." 

రేడియో ఎక్కిళ్ళు వెట్టడం మొద లెట్టింది తఠ్యాత కార్య కమం [పసారం 

కావడానికి ముందుగా. (డాయింగ్ రూమ్లో కూర్చున్న సజ్జన్ వనక న్య ఇద్దరూ 

కన్నార్పకుండా ఒకరినొకరు చూనుకుంటున్నారు. నాల్లురోజుల్లో ఇద్దరి దృష్టి 

లోను దాగుడుమూతలు కొంతవరకు తగ్గాయి. ఇంతలో రేడియోలో ఎక్కిళ్ళు 

తగాయి. 
Nn 

*'ఆలిండియా రేడియో లక్నో, ఆలహాబాదు, పాట్నా కేందాల నుండీ 
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ప హరం పరాగ్ సాహితీవేదిక కార్యక్రమం క్రింద మహీపాల్ శక్టాగారు 
కొ తరోజులు వస్తాయి” అనే కథను వినివిస్తారు” | 

సోఫాపై జారగిలపడిన సజన్ కళ్ళు మూసుకున్నాడు. కన మా(తం 

రేడియోకు ఎదురు కూ 7 _ ర్చుని వింటోంది, మహీపాల్ కంఠంలోంచి. అతని 

న్ని చూసున్నట్లగా. మహీపాల్ కంఠస్యరం గంభీరంగా విసివిసోంది. 

ఆ కంఠంలో తీపీతేజస్సూ రెండూవున్నాయి. ఆతని నోట్లోంచి మాటలు మారు 

మోగుతున్నటుగా వసున్నాయి. కాని కంఠ స్వరంలోంచి అలసట మాట్లాడి 

ళో 
నప్పుడెల్తా. 

కళ్ళు తెరచి “కొంచెం ట్యూనింగ్ సరిచేసారా అని సజ్జన్ కన్యను 

అడిగాడు: ఆమె ట్యూన్ సరిచేనివచ్చింది. “థ్యాంక్యూ” కృతజ్ఞత చెప్పకు 

న్నాడు సజ్జన్, 

కథావస్తువు “ఆదిమ కాలంలో అధికారం, ఆధిపత్యం కోసం స్రీ పురుమని 

మధ్య జరిగిన సంఘర్షణ ' సాహిత్యవేదిక కార్య్యకమం అయిపోయింది. 

"ఇప్పుడే మీరు మహీపాల్ కుక్ల్ణాగారి కథ విన్నారు. ఇది ఆల్ ఇండియా 

రేడయో...” ఆంటూ ఓ ఆడగొంతుకు ముక్కుతో మాట్లాడుతోంది. 

“కధ ఎలావుంది?” బెలిఫోన్ దగ్గరకు నోతూ
 సజ్జిన్ అకిగాడు. 

“హృషారుగావుంది. చాలావరకు బాగానేవుంది” అప్పుడే (పసారం 

ఆయిన కథగురించి ఇంకొ ఆలోచనలో మనిగివున్న _వనకన్య నమా 

రానం ఇచ్చింది. 

సజ్జన్ రేడియో సేషన్లోని డ్యూటీ ఆఫీసర్ కు ఫోనుచేసి మహీపాల్ 

గార్ని విలవమని కోరాడు 

కన్యసోఫాలోంచి లేచి రేడియో గాం దగ్గర కొచ్చింద
ి. 

= ఆయన అలి పాయాలు ఎలావున్నాయి మీకు?” 
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రిసీవర్ను చెవికి పెట్టుకొని తల ఆడిస్తూ సజన్ బదులు చెప్పాడు 
నాకు కేవలం నావీ, నా ఆత్మీయుల ఆలి పాయాలే నచ్చుణాయి.... హలో 

ఆ(.. చెప్పండి రచయిత మహాశయా, మీరు రోజు రోజుకు చెటైక్కి. పోతు 
న్నారు. ఆ చూసున్నా మీ గొప్పతనాన్ని. “ఎందుకు” అంటున్నారా? ఆ 

మాటవై మిమ్మల్ని పదివాంఓర్ దెబ్బలు కొటాలనివుంది. సిగ్గులేదూ. ఆరు 

రోజుల్నుంచి కంట్లో నలుసెపోయావ్. పౌద్దునా లేదు....సాయంతం లేదు... 

ఆరరె...ఛా.. ఛాఅయితే బాగాపని పడిందన్నమాట. ఆరే సివిక్, అందుకే 

ఎక్కువగా తాగొద్దు అని మొత్తుకునేది. వో...వో....వెరీగుడ్, నా అలిపా 

యమా? నా అభి పాయం కన్న అమూల్యమైన అభి పాయం వినివిసా. ఇఫ్ ఐ. 

యాం నాట్ రాంగ్,, ఓ విమర్శకురాలి (పశోంసను ఆమె నోటనే వినివసా 

“మౌతు వీస్ ని నోటికి కొంచెం దూరంగా తీసుకెళ్ళి” రాండి కన్యగారు, ఐ 
విల్ ఇం టడ్యూస్ యూటూ యువర్ మోస్ట్ ఫేవరెట్ ఆథర్'' ఆని అన్నాడు 

సజ్జన్. 

సజ్జన్ దెలిఫోన్లో మాట్లాడుతోంటే వనకన్య వాల్యూమ్ బాగా తగ్గించి 

ఒక చెవి 'బెలిఫోన వెపు పౌరేని రేడియో ద్యారా (పపంచం ఆంతా పర్య 

టిస్తోండి. సజన్ ఆమెను విలసోంటే ఎవరో మధురగాయని కర్ణాకట సంగీతం 

వినివిస్తోంది. జంకుతూ కన్య టెలిఫోన్ దగ్గరకు వచ్చింది. 

_మహీపాల్ తో అన్నాడు సజ్జన్ = “చూడు మహాశయా, ఆమెగారు 

వచ్చారు. పీరు మిస్ వనకన్యగారు. రెండో వెవున వున్నవారు నా న్నేహీతుడు, 
వుతచవట” అంటూ రిసీవర్ని కన్య చేతికిచ్చాడు. 

మందవోసంతో రిసీవరును అందుకుంది మిస్ వనకన్య. “నమస్కార 

మండి!" ఆంటూ పలకరించింది. అంతలోకే ఆమె పెదాలమీద చిరునవ్వు కది 

లింది. మళ్ళీ ఆమె, “లేదండీ... నేను సిజంగా నమ్మలేదు. మీరిద్దరూ స్నేహితులు 

ఏమి కావాలనుకుంటే అది చేసుకో గలరు. నేను మీ యిద్దరి కళా (పరిభల్ని 
చూసి ఆనందించ గలను మాత మే, ఏవంటారూ.... శాగుండి.... చాలా బావుం 

దని ఆనననుకోండి. మీకు రాసిన "డేవత” చాలా బాగుందండి...” 
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ఆమె బెలిఫోన్లో మహీపాల్తో మాట్లాడుతూంటే అదే సమయంలో ఒక 

జెట్ విమానం కిందగా గోలచేసు కుంటూ ఎగురుతూ వెళ్ళింది. చెవులు చిల్రిపడ్డం 

తగావుంది దాని చప్పుడు. వనకన్య మశ్దీ మాట్లాడుదాం అనుకొంటూ వుండగా 

మరో విమానం వచ్చి మళ్ళీ వెద్దగోల చేసుకుంటూ ఎగిరి వెళ్ళింది. అవతల వెపు 
నుంచి మాట్టాడేది వినడం కష్టంగా వుంది. సజ్జన్ మాతం ఉత్సావాంగా బాల్కనీ 

మీదకు వెళ్ళాడు విమానం చూడడానికి. 

“నేనిప్పుడే సజ్జన్ ఇంటికి ననువ్నా, ఆంటూ రినీవర్ వెర్టేసాడు మహీ 

పాల్. రెండు విమానాలు వరుసగా ఆంత కిందుగా ఎగురుతూ పోయి నందుకు 

రేడియో స్రేషన్ వాళ్ళకూ. మహీపాల్ గారికీ విసుగ్గా వుండి. ఇంతలో మహీ 
పాల్కు మరో ఫోను వచ్చింది ఈసారి కర్నల్ మాట్లాడాడు. 

“ఇక్కదే వుండిపోనా? ఎందుకు? నేను సజ్జన్ దగ్గరకు పోతున్నా. 

ఏరోడో౦౦ నుంచి మాట్లాడు తున్నావా! అక్కడెందుకు తగఃడ్డబట్టు?“ అని మాహి 
పాల్ ఫోన్లో మాట్లాడు తున్నాడు కర్నల్తో. 

ఇంతలో ఆకాశంలో మళ్ళీ విమానాల చప్పుడు. ఒకటి తరాాత ఇంకొ 

కలి గోలచేసూ. ఆంతే వేగంతో, అలాగే ధ్వని చేసుకుంటూ. 

విమానాలు పటణం మీవ సెకరవిహారం గేసున్నాయి లకో, వాసులంతా 
౬ మ్ అ యా 

తలడిలి పోయారు. ఇదేమిటి చెప్మా ఆంటూ. శతా కాలపు ర్యాతి, కొత 
రా ధా : అతో 

సంవత్సరం కొత్రకోజు., అకాథ-లో జరుగుతోన్న ఈగోల [పజల్ని సంభింపచేసూ 
“ rt oo @ — 

వుంచి. ఐదు నిమిషాలపాటు విమానాలు నగరం మీవ చుట్టూ తిరుగుతూ ఎగి 

రాయి. మూసోన్న దుకాణాలు హఠాతుగా ఆగి పోయాయి. వేలకొలది వున్ని 

దుప్పట్లు తమి ఎచ్ ,దనాన్నీ లోలో యామి. అక బవారులోనూ, మార్కెట్ల 
గా x 6 గః రా 

లోనూ సందయుశడటోనూ, డాబాలషువా స”%దంరో నాలుగు పైపులా జనం 
a కెలా 

జ ప్ ల గక 
మూగపోయి నగరా అంతా కోలావహోలంగా సవర 

ఇంతలో కాగిగాలు ఎగుగు తున్నాయి షోల రేగింది. ముతెమవ చంద 

ముఖంలా తెగా మెరుసోన్న చవితి వెన్నెల కాంతిలో తెల్ల్పపావురాల్హా ఆసంఖ్యా 
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కంగా కరప తాలు ఎగర సొగాయ ఆకాశం [పసాదించిన జ తెల్లబావుటాల్ని 

అందుకోవడానికి వాడ వాడలా, సందుల్లో, రోడ్డమీదా డాబాల'పెనా లక్షల 

చేతులు ఒక్క సారి వైకిలేలాయి. కరెంటు తీగెం స్తంభాలకు కొంచెం పైకి ఎత్తుగా 
ఎగురు తుండగా ఇవేవో చిన్న చిన్న పుస్తకాలని [పజానీకం (గహించింది. 

ఎవరి చేతుల్లోకి పుస్తకం వచ్చిందో వాళ్ళ ఆనందానికి మేరలేదు. డర్ఫీ 
లాటరీ గెలిచినట్లుగా వుంది వాళ్ళకా పుస్తకాల్ని అందు కోవడం ఆందుకుందా 

మన్న తోందరలో తొక్కి సలాట, గుంజు కోవడం, ఒకరి నొకరు దుర్భాషలాడు 

కోవడం వరకు వచ్చింది. పుస్తకాలు దొరకని వారు కాలు కాలిన విల్లిలా తిరు 

గుతూ వేటాడు తున్నారు. ఉర్దూ పుస కం అందుకున్న హిందీ వ్యకి తన సం 

దులో ఎవరు చదివి చెపుతారా ఆని వెతుకు తున్నాడు. హిందీ పుసకం అందు 

కున్న ఉర్దూ మనిషి న్కూలు కురాొళ్ళను లేపు తున్నాడు. పతి వ్యక్తికీ ఆ 

పుస్తకంతో ఒక వెద్ద పని వచ్చి పడినట్టయింది 

ఇటువంటి సమయాల్లో (పజలు కూడా లాలా హుషారు (పదర్శిస్తారు. 

ఓ |పచార పుస్తకాన్ని పొందాలనే తొందరలో ఎన్నో [ప్రమాదాలు జరిగాయి, 

విమానాలు రావడం ఆయింది, కాగితాలు వెదజల్లడం అయింది. నివ.షాలమీద 

జరిగి పోయింది. పున్తకాలు అందుకున్న వాళ్ళంతా మళ్ళీ తష అమ చోటుల్లో 

చేరి తీరిగ్గా వేజీలు తిరగేస్తున్నారు. 

పుస్తకం మీద టైటిల్గా మూడు మనుగుల పెన్సిల్ స్కాచ్ వుంది. 
(క్రంద వెద్ద వెద్ద అమరాల్లో “తెరవెనుక భాగోతం''_ రచయిత కుమారి వనకన్య 
ఆనివుంది. 

తన యింట్లో జరిగిన దురంతం గురించి సంక్షిప్తంగా వివరించిన 

తర్వాత చివర కుమారి వనకన్య ఇలా రానింది_ “మగవాళ్ళతో నేనేమీ చెప్పా 

ల్సింది లేదు. దోపిడీ చేయకానికి ఆలవాటు పడిన తన జాతి అలవాటును అంత 

సులభంగా వదిలి వెట్టలేదు. నా నివేదన నాలాటి అక్క చెల్లెళ్లకు మా(తమే, 

స్కూళ్లల్లో కాలేజీల్లో చదువు తుండే చెల్లెళ్ళకు, నాలుగు గోడల మధ్యా బందీగో 
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వున్న నా అక్కలకూ నేను మరీ మరీ విన్న వించుకునేది ఒక్కటే '_ పేమి 
అనే పదంతో ఆడజాతికి విరుద్దంగా మన సమాజం ఎటువంటి పాపభూయిష్ట 

మైన వూహా చితాన్ని నిలుపు కుందో దాని నుండి మహిళా సమాజం దూరంగా 

వుండమని నా పార్థన, ఆత్యాచారి ఎవరినై లే తన బానిసగా చేసుకుని వాళ్ళ 

మీద పెతనం చలాయించాలని చూసాడో వాళ్ళనై తిక బలాన్ని ముందు విర 

గొడతాడు. వేల సంవత్సరాల చరిత ఎంత తిరగేసినా మనకు కనపడేది సమా 
జంలో ఎక్కువ భాగం ఆడబారితో అన్నిరకాల ఆటల్నీ ఆడడం, దాం రసాన్ని 

పీల్చివిప్పి చేయడం, తర్వాత వాళ్ళను తన ఇనుప పాదాలకింద తొక్కుతూ 

జీవిత పర్యంతం వాళ్ళను తపింప చేయడం. వెవాహిక మం; తాల్లో మనకు కన 

బడే న్రీరూపం, అధికారం, ఆర్ధనారీశ్వరీ రూపంలో పురుషుసితో సమానంగా 

ఆమెకు యిచ్చిన హోదా ఇవన్నీ పుస్తకాల వరకు పరిమిత మెనవి మాతమే. 

నిజానికి ఆడశాతి భారత దేశంలో కన్న విదేశాల్లోనే ఎక్కువగా సన్మానించ 

బడుతోంది. “యతనార్యస్తు వూజ్యంలే తత దేవతా” ఆన్న ఆర్యోక్సిని మన 

భారతీయులు ఎక్కడ పాటిస్తున్నారు? ఆడదానితో శూదులతో, పశువులతో 
సమానంగా నిగ్గు ఎగూ లేకుండా వ్యవవారిస్తున్నారు. దీన్నే వాళ్ళు ధర్మం 

అంటారు. మతం ఆంటారు. ధర్మం, సాయం, రాజ్యం అన్నింటి పైనా వురుషు 

లకేనా అధికారం వుండేది? పురుషుడు మోసంచేసి ఆడజాతి) సంకెళ్ళలో దం 

దించి ఆమెను దానిగా చ చేస్తూంటే ఆశకు అయిన ఆమ నిస హాయతను ఏమ 

నాలి? దేవతలుగా మారి ఈ టక్కరి వాళ్ళంతా ఆమె సర కసా న్ని ఆపహరించు 

కుని పోతూంటే ఆమె ఏమి చేస్తుంది? కాస ఇపుడు 5 ఆ సత్య ధ్డ్యా మ , ఈ 

దొంగ పాత్మివత్యం ఆనే మాయతెరను తొలగించి నిజాన్ని పతుటకు.. లాల 

దానీకోసం అవ సరంవసే పి సోట్లాడాలి. 

నా ఇంట్లో నా తండిగారు చేసే దుర్మాగ్గాల్మ ఖలడిస్తూ నోరు విప్వాలను 

కొంటే నా ఒదినగారే బతిమాలి నానోప మూయించిండి. ఈ రాక్షసకాంైనికీ 

వ్యతిరేకంగా _పజా వాక్యాన్ని సేకరించే ప్రయత్నంలో మన [లం మంట కలిసి 

పోదు అన్న సత్యాన్ని అమెకు నచ్చచెవ్చి ఒప్పింద లేక పోయాను. ఆడదాని 
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ఇష్టం లేకుండా పథవుతో సమానంగా వాళ్ళ శీలాన్ని భంగం చేయాలను 

కున్నప్పుడు కదా ఆడదాని గౌరావం పోయేది. వేమ ద్వారా ఇతరుల్ని ఆ 

కటుకునే మాయను వ్యాపింప చేసి ఆడదాని సంకల్పాన్ని వురుషుడు ఎంత 

br విరమింప చేసారో త్రీ శీలం అప్పుడే చెడి పోతుంది. ఆమాయకు 

రాలెనా స్రీ, తనను పురుషుకు నిజంగా (పేమిస్తున్నాడనీ, జీవితాంతం కష్ట 

సుఖాలు వాళ్ళు సమంగా పంచు కౌంటారనీ నమ్ముతుంది కాని నేడు అమృతంలా 
తియ్యగా వుండి మర్నాటికి హాలాహలంగా పరీమ చేదుగా మారేదేనా [చేమ 

అని'నా సోదరీమణులను అడుగు తున్నాను. మనం విడిచే ఒక్కొక్క వేడి 

నిట్టూర్పుతో క్షతగాతయె రక_ంలోని [పతి బొట్టుకు కన్నీటి బొట్టుగా మార్చే 

దేనా (వేమ? రోజంతా మోవాపాళంలేని కపట వ్యక్సికోసం కళ్ళు తెరచి వేచి 

వుండాలి, దేసికి పనికి రాకుండా పోవాలి, ఏడ్చి ఏడ్చి కళ్ళతడి ఆరిపోవాలి, 

ఒకొక్క ప్పుడు కన్నీ టిని దిగమింగు కుంటూ లోలోపల కుక్తుతూ వుండాలి.... 

స ఉత్సాహామూ, a ఉల్లాసమూ మనలో వుండరాదు. ఇదేనా (వేమ ఆంటే? 

ఈ వేమ వ్యామోహంలోపడి ఆడజాతి మగజారికి సహాయం చేస్తూ తన పత 

- నాన్ని తానే తెచ్చుకుంటూ వుంది. ఓ నా అక్క చెల్లెళ్లారా! ఈ మోహాన్ని 

త్యబించండి. ముసుగులు తీసి పారెయ్యండి పురుషునికి వ్యతిరేకంగా సంఘ 

టితులై కీ నోరు విప్పండి పురుషుడు చేస్తున్న అత్యారారాల్ని అంతం చేయా 

డానికి ఆడజాతి కంకణం కట్టు కోనంత వరకు వాళ్ళ అత్యాచారాలు మాసిపోవు, 

ఇది నిశ్చయం,” 

సోపామీద ఒకరిమీద ఒకరు కొద్దిగా వంగి సజ్ఞన్, కన్యా వుస్తకాన్ని 

చదువుతున్నారు. వనకన్య రానిన వ్యాసం చివర ఓచిక్న నోట్ వుంది. 

కీటక వనకిన్య వ్యాసాన్ని ఎన్నికల పార్టీ రాజకీ య తం తం సంసారబఐంర 

నాలకు కొంచెం అతీతులై పాఠకులు చదవాలనిమనవి చేసున్నాం, (పజలంతా 

.ఈ విషయమై ఆలోచింరాలనీి ఆందరిని సవినయంగా | పార్థిస్తున్నాం, ఎలశన్లు 

నడుస్తున్నాయి, ఈ సం-డిలో (పజబు ఏ న్యాయం కావాలని తహాతవాలాడు 

తున్నారో ఆ న్యాయాన్నే కుమారి వనకన్య తన ఈ రచన ద్వారా మ.ల్ని 
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కోరుతూంది. [పజలు ఈ విషయం గమనించాలని కోరుతున్నాం” కింద సంత 

కాలు చేసినవారు. మహిపాల్ శుక్లా; సజ్ఞన్ వర్మ, నగీన్రంద్ జైన్ వురఫ్ 
కర్నల్ సాహెబ్, 

పుసకం చదువుతోంటే కన్యకు వినోదం కలిగింది. _సజ్జన్కు నవ్వూ 

కోపమూ రెండూ వచ్చాయి, ఈ కర్నల్ గాడు ఎప్పుడూ ఇంతే, ఎలాంటి. ఆతు 

కుల బొంత స్టేట్ మెంటు ఆచ్చువేయించి కింద నావేరూ, మహీపాల్ పేరువేస్తాడు 
అని అన్నాడు సజ్జన్, 

ఆ మాట విని నవ్వుతూ కుమారి వనకన్య “దానిలో అభ్యంతరం 

ఏముంది!....ఏమైనా అనండి కరుల్ సాహెబ్ ఆద్భుతాన్ని సాధించాడు”” 

ఆంది. 

నిగరెట్ నోట్లో వుంచి జేబులోంచి లైటర్ తీని ముట్టిన్తూ “" కిస స్మన్నాడు 
మీ ముందట వాడీకి బ్బాను, మీరు రానీన ఆ ఆర్టికల్ ను. aE. ఇవ్వాళ 

సాయం తం వరకు నన్ను కలవలేదు. ఈ విషయంలో ఏమీ చెప్పలేదు. చర్చేం 

చలేదు''- అన్నాడు. 

“'మీకు చెప్పలేదా” అంటూ కళ్లలో ఆపనమ్మకాన్ని వెల్లడిస్తూ మొహం 

అదోలా పెట్టింది, కన్య. విజయం సాధించామనే వుత్సాహంతో వురూంతలూగు 

తోన్న ఆమె మనసు మెమరచి హృదయంలోని రవాస్యాన్ని కళ్ళల్లో ఎగ లేన్ 

చూవింది. మంతించిన వ్యక్తిలా సజ్జన్ ఆలా చూస్తున్నాడు కన్యను. అంతర్యం 

లోని రహస్యంచె ఇశ్నా ళ్ళ నుంచి కప్పుకున్న ముసుగు ఇద్దరి సమక్షంలో 

తొలగిపోతూంది. ఈ అనుభూతిని నేడు అనే ఇనవ్పెటైలో భద 9౨ చేని మళ్ళీ 

పుసకం గురించి _పసంగాన్ని ఎత్తుతూ వనకన్య 1 ఈ స్కెచ్ మీకు వేసిన దే?" 

ఆని అంది. 

ఆకారణంగా సజ్జన్ బిగ్గరగా నవ్వుతూ * ఈ పరిస్థితుల్లో ఇది కూడా 

కర్నల్ గీనిందేనని నమ్మటం వుచితం. నా స్కెచ్ బుక్కులోంచి ఎత్తుకపోయి 
నట్లుంది. దేవా, ఐటేళ్యర్, మిస్రిఖ్ వీటిలో ఏదో ఓ తిరునాళ్ళలో స్మెచ్లు 
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గీచినట్టు జ్ఞాపకం నాకు, నన్నడిగినట్టయితే నేను కొత్తగా మరో మంచిచీ తాన్ని 

గీసి ఇచ్చేవాజ్టే-” అన్నాడు. 

కాని ఇది కూడా బాగానేవుంది. చాలా డబ్బు కర్చుచేసి వృంటారు'". 

“రూపాయలు వుండేదే ఆందుకు”' 

= ఎవరు మట్టుకు వారు తమకోసమే ఖర్చుచేసుకుంటుంటారు. కాని 

పరాయివాళ్ళకోసం ఖర్చుచేయాలం టే చాలాక షం. అందులో ఎదెనా (పయో 

జనం సిద్ధిం చాలన్న వుద్దేశ్యం కోసం డబ్బు ఖర్చు పెట్టాలంటే ఇంకొ కష్టం '. 

కన్య లోకం తీరు చెప్పంది. 

తానూ, తన మితులూ-ముఖ్యంగా తను-ఏ దైనా ఒక కార్యం నెరవేర 

డానికి మనసావాచాకర్మణా సర్వస్వం ఒడ్డేందుకు ఎప్పుడూ వెనుకంజ వేయ 

మని వనక్క-కు చెప్పడం సజ్జన్ ఉద్దేశం. సోఫా చెయ్యిమీద రెండు చేతులూ 
చాస్తూ సజ్జన్ “నా జీవితంలో ఈ నిద్ధాంతానికే ఫస్ట్ ఇంపార్టెన్సు ఇగ్భాను. నా 

మనస్సు కూడ అంతటి విశాలమైన మనస్సు కలవారితోనే కలుస్తుంది. ఇలా 

వుందని చెప్పుకోవడం నా కేమీబడాయి వసుందనికాదు. ఆ మాటకొ సే (పతి 

సామాన్య వ్యక్తిలో ఇలాంటి గుణం వుండి తీరాలి''. 

ఎంతో సంతృ వ్రిజెందిన కళ్ళతో కన్య ఆతజ్జి చూసింది. ఇప్పుడు ఆతజ్ణి 
చూస్తోంటే ఆమెకు సిగ్గుకలగడంలేదు. ఇంకా సాన్నిహీత్యమే వెరుగుతోంది. 
(పతి స్రీ, పురుషుడూ కావాలని కోరుకునే ఆధారం సజ్జన్ వ్య క్రిత్వంలో ఆమెకు 
కనపడుతోంది. కన్య చూపులో వున్న ఈ నిజాయితీయే సజ్జన్ అంతర్యంలో 

న్నిదిస్తున్న సత్యానికి కిచకిచలు పెట్టింది. ఈ పులకరింతలో ఆతనికి ఆనందం 

కూడా కలుగుతోంది, దానితోపాటు ఆవకాశం (ప్రసాదించిన సవాలుకు ఎదుర్కో. 

వాలన్న ధెర్యం కూడా కలుగుతోంది. కన్య సమక్షంలో వుండగా స్వాధీనం 

తవ్పిపోతోన్న మనస్సును ఎన్నోసార్లు కట్టివేయాల్సి వచ్చేది. కన్య ఆతనివెపు 
నిశ్చలమైన ఆత్మీయతాభావంతో చూసోందని తెలసి తనమాటల బరువునే తూచు 
కొంటూ సజ్జన్ జాగ త్రపడ్డాడు. ప్రసంగాన్ని మారుద్దామనే [యత్నంలో 
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సజ్జన్-'మీ వ్యాసం చాలా బొవుంది. (ప్రజలపై దీని | పభావం తప్పక పడగల 

దని పందెం కడతాను” అన్నాడు. 

తలవంచుకుని కన్య ఏదో ఆలోచిస్తూ వుంది. సమాధానంగా ఆమె “ఏం 

జరుగుతుందో చెప్పలేకున్నాను. మననులో మాట మీకు చెప్పాను. ఈ ఆఘా 

యిత్యం, ఈ ఆబద్ధాల కుండ బద్దలు కొనంతవరకు మనస్సంతా శోభతో నిండి 

పోయింది. చికాగ్గా కోపంగా వుంది. ఆ రోజు మనస్సులో ఎంత ఆ ౨నింపుకొని 

మీ వద్దకావ్యాసం తెచ్చానో మీరు వూహించనై నా వూహించలేరు. |పథమంగా 

మీరు, తర్వాత కర్నల్ సాహెబు నాకు హామీ యిచ్చారు. ఆప్పుడు నామనస్సు 

కుదుటపడింది. ఆప్పుడుకాని ఆలోచన రాలేదు ;పపంచంలో అన్యాయం జరుగు 

తోంటే దానిని ఎదిరించడానికి సాదనాలు కూడా వున్నాయన్న మషయం. నా 

క్రర్రవ్యం తీర్చుకొన్నాను అనివిసోంది. ఇంత హడావుడిచేసి కేపలం నా అంత 

ర్యంలోని నిజాయికీయే సంతృవి పడిందా బేక ఎమైశా పయోజనం ఈ (ప్రచారం 

వల్ల నిద్ధిస్తుందా? వేలజనం ఈ వేంప్లెంట్ చదువుతారు. నాలుగై దురోజులు 

ఎక్కడ చూసినా ఈ విషయంవైనే చర్చ జరుగుతుంది. కాని తర్వతే జరగ 

బోయేదేమిటి? మళ్ళీ ప్రపంచం మామూలు గాడిలోనే పడి నడవడం మొరలెడు 

తుంది. దొంగసంతానం ఆంటూ వల్లల్ని చంపుతుంటారు. లోకనింరను 

భరించలేక వురుషుడు చేసిన అఘాయిత్యానికి ఆడజాతి ఇలాగే ఆత్మ 

హత్యలు చేసుకుంటూ వఐలిఅఆయిపోతూవుంటుంది, ” 

తన ,వియురాలిని (వెతమలతో సజ్జన ఈ పదాన్ని ఉచ్చరించక 

పోయినా అతసీ మనస్సుకు అలాటి సంబోరనే ఇషం)వూర డించాలన్న భావంతో 

సజన్ “లేదు. చివరి వరకు ఈ అన్యాయాన్ని కూకటివేళ్ళతో పెకలించే వరకు 

మేం విశమించం'' అన్నాడు ఉ;దేకంతో. 

సజ్జన్ మాటల్లోనివిలాన్ని ఆరని కళ్ళల్లో ఆంచనావేస్తూ, వనక న మళీ 

దృష్టిమరల్సి ఒక్ రీర్భనిట్టూర్పు విడిచింది. “ఏం జరుగుతుందో చెప్పలేం. మేన 

సౌలిటికల్ పార్టీలన్నీ సమాజం నుంచి వేరయి అధికారం కోసరం వెనుగు 

లాడుతున్నాయి" ' -అంది. 

16? 



వైనుగులాడుతూ దాని వెనుకనే పరుగెత్తనిన్వండి. సమాజమే వాళ్లని 

హూద్ అవుట్ చేస్తుంది”. 

“హూచ్ అవుట్ చేసినంత మా[తాన వ్యవస్థలో మార్పురాదు సజ్జన్ గారూ 

ఆరాచకం ఏర్పడుతుంది. ఆరాచకం సమస్యకు పరిష్కారంకాదు. సామాజిక 

చేత నాన్ని మార్చాలి. ఆది మార్చనంతవరకు ఈ ఆశ్యాయాలు ఇలాగే సాగి 

పోతూ వుంటాయి రాజకీయాల్లో వున్న ఈటక్క_రి వైఖరిని మనం ఏమని నిందిం 

చినా సమాజం ఆనే బండిని కంటో లు చేసే స్టీరింగ్ చక్రం ఈక పాలిటిక్సే 

కదండీ”. 

“నేను దీనికి ఒప్పుకోను. కల్చర్”... 

“కల్చరనేది బండికి పెంటోలులా అవసరం. అది లేకుంలేడా విండినడ 

వదు. కాని అంతమ్మాతాన స్టీరింగ్ ప్రాధాన్యాన్ని మీరు కాదనలేరు. ఈ సెక 

బేరీయట్, పోలీస్, మంతివర్గం వీళ్ళు లేకపోయినా (ప్రతిపసీ సులభంగానూ 

చక్కగానూ' చేసుకోగలిగినంతగా సంస్కృతినీ, సభ్యతనూ మన సమాజం 

నీర్తించుకొ ననంత వరకు రాజకీయాల పాధాన్యత ఇలానే -జోరుగా వుంటుంది, 

ఆలాంటి పరిస్థితి రావడానికి ఇంకా కనీసం నూరుసంవత్సరా లైనా పడుతుంది. 

అప్పటివరకు పాలిటిక్స్ పాధాన్యం కొనసాగుతూవుండవలనిందే”, 

కన్య మౌనంగావుంది. సజ్జన్ కూడా ఆలోచిస్తూ వుండిపోయాడు. ఆలో 
చనా మేఘాల్ని నిలదీని చూస్తూ కన్య మళ్ళీ చెప్పడం మొదలెట్టింది “మన 

రాజకీయ నాయకులు ఏ పార్టీకి చెందిన వారైనా సరే నూటికి తొంభై మంది 

సాంస్కృతిక దృక్పధంతో ఎసమస్యనూ ఆలోచించ లేరు. సాంస్కృతిక దృక్ప 

థాన్ని అలవాటు నేసుకోకుండా పాలిటిక్సులో న్పిరిటుయల్ ఫోర్స్ అనేది 

రాజాలదని వాళ్లు కీర్ కారు. ఆ ఫోర్స్ లేనంతకాలం పాలిటిక్స్ అధికార బూట 

కంగానే చలామణి అవుతూంటుంది.. 

=అంటే స్పిరిచ్యుయల్ ఫోర్సును మీరు అంగీకరిస్తారన్నమాట. కవశ్శా 
నిస్టులు ఇవన్ని ఒప్పకోరని ఆనుకుంటూ వచ్చాను ఇంతకాలం” 
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“కమ్యూనిస్టులు ఒప్పుకోరనుకోండి. మిగతావాళ్లంతా కరక్టుగా ఒప్పు 
కొంటున్నారా?" అని నవ్యుతూ కన్య (పళ్నించింది. వెంటనే మళ్ళీ "మాటకు 

కమ్యూనిస్టులూ ఒప్పుకుంటారు. కాని (పతివ్యకి, వర్గం ఒప్పుకొనే పరతి 

వేరువేరుగా వుంటుంది. నిజంచెప్పాలంటే న్పీరిట్, ఆత్మ పరమాత్మ అనేవి ఏ 

శ కిని సూచిస్తాయో నాకు తెలియదు. ఏదైనా మనోఖావాన్ని _పకటించాలను 

కొన్నప్పుడు మనం తప్పకుండ ఇలాంటి పదాల్ని వాడుతూవుంటాం” అంది, 

* నాకు తెలుసు. కనీసం నాకు సంబందించినంతవరకు నాకు తెలును.” 

అని సజ్జన్ చెబుతూంటే కన్య అతణ్ణి నిదానించి చూసింది. సజ్జన్ చిన్నగా 

నవ్వుతూ కంఠంలో తియ్యదనం నింపుకుని." నా స్పిరిట్, ఆత్మ, పరమాత్మ 

ఏవైనా అనండి-ఓక ఆడవి జాతి విల అనుకోండి” ఆన్నాడు. 

సజ్జన్ వ్యాఖ్య పనకన్మ ముఖం క్వ్వ్ ఈ వంగా సంచలనం కలిగింది, 

ఆమెకు కనుపాపల్లోంచి ఆనందం వర్షించింది. కాని వెంటనే ఆమె న్మిగహించు 

కుని తల దించేసుకుంది. నోరుమాతం మెదపలేదు, 

గుమ్మం బయట కర్నల్, మహీపాల్ మాటలు వనపడుతు న్య్శాయ్, 

బిగ్గరగా మాట్లాడుకుంటూ ఇద్దరూ వస్తున్నారు. కర్నల్ మపాహీల్తో అంటు 

న్నాడు-”గురూ, రేపు చూడు నగరంలో దిని |పభావంో, 

ఇద్దరూ గదిలోకి రాగానే చేతులు శోడస్తూ వనకన్య నిలబడింది, 

మహీపాల్ ఆమెను తిచ్చి పెట్టుకున్న నిండుడినంతో చూళాడు, కర్నల్ 

మాళం ఆప్యాయతను కనబరుస్తూ నవ్వాడు, 

“ఇవ్వాళ చేసిన ఆద్భుతం గురించి మీ ఆభి పాయం ఏమిటో చెప్పండి” 

ఆని అడిగాడు కర్నల్. 

కన్య సమాధానం ఇవ్యకమును పే కర్నల్ ను చూస్తూ సజ్జన్ అడిగాడు _ 

“మితమా ఎవరైన వెద లాయరుందే చెప్పు”. 

మహీపాల్ ఏదో చెబుదాం అని అనుకుంటూండగానే కర్నల్ ఆందు 

కున్నాడు_“తాయరా! ఆ(! అవునవును! ఇప్పుడే ఫోను చేస్తా, ఏం పని? 
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“490 చేసినందుకు మీమీద దావా వెయ్యాలి” ముఖాన్నీ గంభీరంగా 

పెల్లి స సజ్జన్ అన్నాడు. 

“దొంగనాయాల ఆడి మీన తప్పక దావావెయ్” అంటూ చటుక్కున 

మహీపాల్ ఆగిపోయి కన్యవైపు చూస్తూ "క్షమించండి, పొరపాటున అనరాని 

మాట అనేసాను” అంటూ క్షమాపణ చెప్పుకున్నాడు, 

కన్య నవ్వేనించి. సజ్జన్ అందుకున్నా డు- పీక దానికి తగినవాడేలే. 

మన పేరుతో ఎలాంటి సైటు మెంటు (పచురించాడో, కొంచెం నువ్వు చూడు” ' 

అంటూ స్టూల్ మీదున్న వేంస్టెట్ ను అందుకుంటూ మహీపాల్కు ఇచ్చాడు. 

కర్నల్ బిడియంతో నవ్వడం మొదలెట్టాడు. 

మహీపాల్ కూడా వంతపలికాడు- “దారిపొడుగునా వీణ్ణి బెడిరినూ 

వచ్చాను, ఎలాంటి అవకతవక భాషావీడూను. వెగా నాపేరు తగిలించాడు” 

* భాష చూడకండి, ఆతని ఆశయాన్ని చూడండి. భాషా తప్పులు పెద్ద 

పెద్ద సాహితీ వేత్సలే చేస్తారు. బాలముకుందగుప గారు, మహావీర ప్రసాద్ 

ద్వివేదీలాంటి గొప్ప విద్వాంసుల భాషలోనే దోషాల్ని వేలెతి జూ హక ఈ 

రోజు వీరు లక్నో నగరాన్నే నిర్హాంత పోయేలా చేశారు, మనల్నీ, మిమ్మల్నీ 

ఆందరినీ అదిరి పోయేలా చేయడం ఏమంత సాధారణ కార్యమా?" 

కర్నగ్ ఉబ్బి తబ్బిబృయ్యాడు. ఆర్భాటం చేస్తున్నట్టుగా. “దాలు 

చాలు- చాలు! దీర్జాయుఇ ఎగా వుండండి. ఇప్పుడు నా తరపున ఈ మూర్టులకు 

ఇంట లెక్పయల్గా సారా యివ్వ గలిగిన ws లభించాడు. వీళ్ళూ గుది 

మహీపాల్ ఆడ్డుపడి- Sn క గనుక వీణ్ణీ వదిలేసాను. 

మీరు రానిన వ్యాసం చాల బాగుంది. మీరు బాగానే రాస్తారు”. 

నమతగా కన్య కళ్ళు దించుకుని *అచ్చుకాక పూర్వంత మకు చూవించా 

లని ఆను కున్నాను, చాలా తప్పులున్నాయను కుంటాను" ఆంది. 
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లేదండి, చాలా బాగా రాశారు. ఒక్కటే కొరత వుండి పోయింది. ఈ 

మూర్థుడు నాకు మొదటే చెప్పివుంటే మీ ఆర్టికల్ కి సపోర్టుగా మాంచి స్టేట్ 

మెంటు రాసి ఇచ్చి ఉండేవాజ్ది” అని ఆక వెళ్ళ బోసాడు మహీ పాల్, 

వెంటనే సజ్జన్ అందుకుని." ఆదేగా నేనూ మొత్తుకునేది! వీడికి ఏం శివం 

ఎత్తిందో ఎవరినీ ఆడగనై నా అడుగలేదు"? 

“ఒరువుగారూ, ఇదేనండీ పాలిసీ అంటే. ఎన్నికల్లో పేం ఫ్లైట్ 

'వెయ్యాల్సి వుండి. మనం హేండౌట్ కాని పేం ఫైట్ గాని ఎప్పుడేం తీన్తు 

న్నామో రెండోకంటికి తెలియ హడదు. ఆప్పుడేగా పజల్ని మరం ఇం వెన్ 

చేసేదో అంటూ కర్నల్ దర్పంతో అన్నాడు 

“ఇం! పెసా సీవలనా....? 

“రెపు చూసూండు”. 

“లేమ, త ప్పకుండా జనం ఇం| వెస్ అవుతారు” అని కన్య 

ాడగా సజ్జన్ ఆమె మాటకు అడ్డొచ్చి “ఇప్పుడేగా మీరు అంటూంట 

pe అ పడదని ఆన్నాడు కన్యలో కం టాకిక్షన్ చూపిస్తున్న ట్లు. 

తనలో వచ్చిన కం;టాడిక్షనుకు కన్య నిగ్గుపడిండి, విసుగుదలను 
కొద్దిగా కనపరుస్తూ నవ్వుతూ సజ్జన్తో-'' పోండి! మీరు నా మాటలకు వెడర్థాన్ని 
రీసున్నారు'' ఆండి. అంతలోకే కర్నల్వెవు చూస్తూ “నేను వీరితో అన్న 

డేమటంటే, వ్యర్థంగా ఇన్ని రూపాయలు ఖర్చుచేశారే అని, నాలుగురోజులు 

(ప్రజలు మశ విషయం గురించి ముచ్చటించుకుంటారు. మళ్ళీ మథాాపకారం 

జరిగే ఆర్యాచారాలు జరుగుతూనే వుంటాయ” ఆంది. 

కన్యను సమర్థిన్తూ మహీపాల్ _“నిజంగా । సమాజాన్ని మార్చాలంటే 

ఎన్నో ఆదారాలూ, రివాజులూ, నమ్మకాలూ మార్చాలి. దీనికి వెడ్డఎతున ఓ 

సంస్థను స్థావించి వుద్యమాన్ని నడపాల్సివుంటుఎది'' అన్నాడు. 

చాలాసేపు తర్ణన భర్ణన జరిగింది. కర్నల్, మహీపాల్ ఇక వెళ్లాం 

అని లేస్తే వాళ్ళను సాగనంపడానికి గుమ్మందాక వచ్చాడు సజ్జన్. కక ఎంత 

ఖర్చయింది?” అని కర్నల్ని ఆడిగాడు. 
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“ఏం, పేమెంట్ చేసారా తమరు?” 

“అవును 

మహీపాల్ వెపు చూస్తూ- “వింటున్నారుగా శ్రీమంతుని మాటల” 

అన్నాడు కర్నల్. మళ్ళీ సజ్జన్ వైపు తిరిగి “బాబుగారూ, అప్పుడే ఏం 

ఖర్భయిందండీ. ఇంకా మీ డియర్కు వెయ్యి రెండు వేలు సమర్చించుకోనీ 

యండి. ఆంతా కలివి ఆప్పుడు బిల్లు పంపుతాను -లెండి'’?. ఆంటూ వెక్కి 

రించాడు, 

““అవునోయ్, పెళ్ళికూడా ఈ అమ్మాయినే చేసుకుంటాడనివిసోంది. 

విల్ల చాలా మంచిది. నాకు నచ్చింది" అని మహీపాల్ ఆన్నాడు. 

మితులు మాట్లాడుతోం టే సజ్జన్ లోలోపల వుప్పొంగిపోయాడు. 

నవ్వుతూ ఆన్నాడు-''మీరు నాకు ఆటోసజెషన్ ఇస్తున్న టుంది. నా వరకు 

నేను పాపం ఆ అమ్మాయికి నిస్వార్థంగా సాయం*,.*.....” 

“అవునా, నువ్వు ఎంత నిస్వార్ధ పరు డివో నాకు తెలీదా అని నవ్వుతూ 

కర్నల్ మళ్ళీ-“కాదు గురూ, ఈ అమ్మాయి నాక్కూడా నచ్చింది. కొద్దిగా 

క్యమూనిస్ట్ ఆంతే. ఆమె కళ్ళి చెపుతున్నాయి శీలవతి అసి”, 

వారిద్దరూ వెళ్ళిన తర్వాత సజ్జన్ కన్యను ఆమె యింటిదగ్గర దిగపెట్ట 
డాసికి వెళ్ళాడు, తనకు సహాయం చేస్తున్న సజ్జన్ పంచ వుండడం ఇష్టంలేక 

న్య పడిరూపాయలకు చిన్నగది అద్దెష తీసుకుంది. కార్లోంచి దిగుతోంటే 
జేబులోంచి ఓ కవరు ఆందిస్తూ సజ్జన్ అన్నాడు-దీన్ని మీ దగ్గర వుంచుకోండి”. 

= ఏమిటిది?" 

“రీసుకోండి చెపుతాను” 

“కూపాయలా?” 

“అవును. ఆక్కరకొసాయి” 

“వద్దండి ' 
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“నేనుండగా మీరు కష్టాలు పడుతూండటం నేను భరించలేను”. 

నాకేమీ కష్టం అనిపించడంలేదు”. 

“ర్చుకోసం మీ దగ్గర రూపాయలు వున్నాయా?” 

కన్య మాట్లాడ లేదు. 

సజ్జన్ ఆన్నాడు _“మరి వీజి: వుంచుకోండి 1 నేను యిర్చానన్న అవ 

మానం కానీ ఏదో కృతజ్ఞత ఆనీ ఆనకోవద్దు” 

“క్షమించండి .. ననుసే” ఆంటూ తలవంచుకుని వనకన్య తన గది 
వె వు మెల్లీగా నరుస్తూ వెళ్ళింది. 

జీవితంలో మొదటిసారి సజ్జన్ రూపాయలు ఒక స్త్రీ ముందు ఓడీ 

పోయాయి. 

వెద్దమ్మ యింట్లో పిల్లికూనలు మూడూ గుట్టుచప్పుడు లేకండా పెరుగు 

తున్నాయి. కళ్ళు తెరచినప్పట్ను ంచీ ఒకచోట నిలకడగా వుండెడంలేదు 

వాటిని చూసోంటే పెద్దమ్మకు పోగొట్టుకొన్న రైర్యం, జీవిశేచ్చ 8౨గి రౌరికి 
అట ° బబ న్ా 

నట్లయింది. తూముకు ఇటుక ఆడ్డం వెట్టింది, మెట్టదగ్గర శలుపుకు 

ఎప్పుడూ గొ శ్లిం పెట్టే వుంటుంది. గండువిల్లి వచ్చి వాటిని ఎప్పుడు కొరుకు 

తుందోనన్న భయం, వాటిని కన్న తల్లినళూడ నెగ్గమ్మ చూస్తూండగా లోపలికి 

లానీయదు. వందసార్లు కాపుకాచుకొనివుంటే ఎప్పుడో ఒక్క పర్యాయం 

లోపలికి రూరి వాటికి పాలివ్యడానికి దానికి అవకాశం దొరుకుతుంది. చాని 

ఖర్మ కొద్దీ పెద్దమ్మ కళ్ళల్లో పడిందందే దుక్జుకర్ శీసుపుని పెద్దమ్మ దాని 

వెంటవడి దాన్ని వెళ్ళగాట్రేవాక న్నిదసోదు. 

చీకటి గవి గోడమీద నుంచి చచ్చి గంగాళం మీదకు దూకింది విర్లీ. 

దాన్ని చూడగానే పిల్లి హనలు మూడూ మంచం పదెమీద అతుక్కొని మ్యావ్ 
దా ల 

173 



మ్యావ్ అనసాగాయ్. వీల్లి మంచంమీదకు దూకి పడుకుంది. కూనలు తల్లీ 
దగ్గరచేరి పాలు తాగుతున్నాయ్. ఒకటైతే తల్లి వీపుమీద కెక్కి పాలు తాగు 

తోంది. మిగతావాటితో ఇరుక్కొని తాగే సందడిలో జరిగి కిందపడింది. 
మూడుకూనలు ఆనందాతిశయంతో తోకలాడిపోంటే తల్లికాడ వాటికి మమతను 
పంచుతూ తోకాడిన్తూ పడుకుంది. 

వెద్దమ్మ విల్రికూనలకోసం పాలు తేవడానికి బజారువెళ్ళిండి. పాలు 

తీసుకొని వస్తూంటే దారిలో పరభూ మురసో తారనిల్లాడు, ఆకులు నములుతూ 

ఏడికిలిబిగించి సిగరెట్ తాగుతూ, ఖలీఫా తమోలీ అరుగుమీద కూర్చున్నాడు. 

పెద్దమ్మ వాడి కంటపడగానే గభాలున ఆరుగుమీదనుంచి ఒక్క దూకులో 

ఆమెను చేరుకున్నాడు. ఆమె ముందుకు వచ్చి బైఠాయించి ఆమె కరను 
పట్టుకున్నాడు. వెద్దమ్మ గింజుకుంది. కుండలోంచి పాలు ఒల్కాయి, 

“పెద్దమ్మా! కాటికి కాళ్ళు చాబ-వ్ కదా, యింకొ పాలూ యెన్నా సీ 

కెందుకే? మాలాంటి విల్లగాళ్ళు తాగాలి గాని, పాలకుండ జట్టిచేయ్ కర 

వొగేస్తాా అన్నాడు మురవహో. 

వెద్దమ్మకు ఒళ్ళుమండింది. మురహో “మళ్లా సూత్తున్నా, ఆద్గో మ 

తిడుతున్నావ్, ననుకుతా సంపుతా ఆంటుణ్జవ్, jor కోపం వచ్చిందం 

సాల సెడ్డోజ్టి. సీకే నస్ట్ఫవమ్మోయ్. పాలన్ని పారవోత్తా” అన్నాడు. 

వాడి బెదిరింవుతో వెద్దమ్మ నిజంగా ఆలోచనలో పడింది. చాలారోజు 

ల్నుంచి ఇటువంటి పరిస్థితిని ఆమె ఎదుర్కోలేదు. జీవితంలో బహుశా మొదటి 
సారి రణరంగంటో ఆమె ఓడిపోయి బలవంతంగా సంధి చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. 

అయినా ఆమె కోపంగా ఆంది_"వద లా ముండకొడకా! విల్లిహానలు ఆకలితో 

చచ్చిపోతోందీ'' 

“ఏం పెద్దమ్మ, మేం కాక నూకోరున్నారే విల్లా వీచా? టఓరై నావుంటే 
నానుకూడ నీవిల్లోణే, ఒరేయ, వినం డా, పెద్దమ్మ నాన్ను దత్తు సేసు కుంది 

ఈమె అఆసంతా మనది. సచ్చింతరోత కానీ బతికండగాకానీ”, 
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వాడి మాటలు విని కోడ్డుమీద కొట్రవాళంతా-కంసారలీ, దర్జీ, చిళ్లరకి ా' 

యనా, కిల్లీషాపు వాడూ, మిఠాయి ఆంగడాయనా ఆంతా పకపకా నవ్వుతున్నారు. 

రోడ్డు మీద నడుస్తోన్న జనం ఈ వింత దృళ్యాన్ని చూసి నోటికిగుడ్డ అడ్డం 
వెట్టుకుని మెల్లిగా నవ్వుకుంటూ వెళుతున్నారు. నాలుగుమూలలూ ఆందరూగేలి 

లేస్తున్నా పాలు చేతిలో వున్న కారణంగా పెన్షేమ్మ ఏమి చేయ రేనట్టుగా నిలబడీ 

చూస్తూవుంది. ఆమె తిట్లు తిట్టడం మానేసి కొలిమిలో కాలుతోన్న ఇనుంలా 

కరిగిపోతూవుంది 

వాఠాత్తుగా ఆమె కరగి ఒడిలేసి ముందుకు సాగింద్. 

వెద్దక్ము కరగ వదిలేసి వెళ్ళిపోతుందని పరభూ మురహా వూహించ లేక 

పోయాడు. ఎవరూ పట్టుకొనేవాళ్ళు లేక కగ% కిందపడింది. మురవోను ఎశరో 

గట్టిగా విదిలించినట్లయింది. వాడులేచి కరగినండ్స్తూ పెద్దమ్మతో ఆన్నాడు 

“ఓ పెద్దమ్మో! ఇదిగో నీక్కర తీసేసుకో” 

దూరంగా వెళ్ళి పెద్దమ్మ తీక్షణంగా మురహా ఏ చూసింది. “ఇంటికొచ్చి 

మర్యాదగా కరి యిచ్చి వెళు లేకపోతే గేప్ప పొద్దునక్షల్లా సీ వంకా 

నాశనంచేస్తా!'' అంది. 

వెద్దమ్మ పెట్టిన శాపం వాడి గుండెకు గుచ్చుకోన్న బ్రయింది. ఎగతాశిగ్ 

మరచిపోయి ఆతనికి భయళ వేసింది. కానీ చుట్టూ వున్న చాగ్భింరా చూసో 

న్నందువల్ల వాడీకి అభిమానం పొడుదుకొచ్చింది. పట గులతో నవుంతూ అన్నాడు. 

“సో స్రోవే, రేపు కదా నువ్వు నా వంళాన్ని నాశనం చేస్తువ్. సిన్నిష్పు 
యో డి; యు 

పెద్దమ్మ హనుమాన్ ఆరుగునిద్దక చెరుకొని 

తిరిగింది. 

ఓ భయసుడె న కంసాలాయన కరతీసుకెళ్ళి పెద్దమ్మ కిచ్చిరమ్మని కొడుకును 

వంపాడు. 



గొణుక్కుంటూ పెద్దమ్మ ఇంట్లోకి వర్చేసరికి వల్లి పాలిస్తున్నదల్లా ఒక్క 
గంతేసి మంచం కిందకు పోయింది. ఇందాక తల్లిపాలు తాగుతూ కింద వడి 

పోయిన కూన నడవాలో పెద్దమ్మను చూడగానే సన్నగా మ్యావ్ అంటూ ఆమె 

దగ్గరకు పరుగెత్రింది. నక్కి మంచం మీద పాలు తాగి పార్గాడుతోన్న మిగ 

తావి రెండూ మూడోకూన ఆరవడంచూని వెంటనే మంచం చివరకు వచ్చేసాయ్, 

ఇవ్పుడు పాలు తాగేవేళఅని ఈ పది పన్నెండు రోజుల ఆనభవంతోనే వాటికి 

తెలినిపోయింది, నడ వాలో వున్న కూన పరుగెత్తుతూ చిన్న అరుగుమీద నుంచి 
పడింది. మళ్ళీ ఆక్క జ్ఞుంచి ముంగిట్లోకి చేరుకుంది. మంచంమీద వున్న కూనల్లో 

ఒకటి ఫీట్సు చేస్తూ కిందపడి పరుగెత్రింది. మూదోది మాతం కిందపడడం చేత 
కాక వై నుంచే అరుసోంది. 

రెండు కూనలూ అరుస్తూ ముంగిట్లోకి వచ్చి పెద్దమ్మ కాళ్ళను మూతితో 

రాయడం మొదలెట్టాయి. ఆమె కదలడమే కవ్టమైపోయింది. భగ్గునమండుతోన్న 

శరీరం ఆకూనల స్పర్శ తగిశేసరికి చల్లబడింది. ఆరంటికోసం కొంచెం పాలు 

కిందపోసి వాటిని విడిపించుకుంటూ నడ వాలోకొచ్చింద. సంభానికి ఆనించి 

వెట్టిన అల్యూమినియం మూశలో కుండలోంచి పాలు పోని వెద్దన్ము నద వాలో 

వున్న రెండు కూనల్ని ఎతుకొని తెచ్చింది మళ్ళీ మంచం మినుక్న మూడో 

దాన్ని ఎత్తకొని తెచ్చి పాలగిన్నె దగ్గర వుంచిండ్, 

ఇంతలో తలుపును ఎవరో తడురున్నట్టమిుంది. నరవానన తగలగానే 

వెద్దమ్మ నీ మండిపడింది. 

“ పెద్దమ్మా, నీ కర తీసుకెళ్లు, ఓ పెద్దమ్మా” ఆంటూ బయటి నుంచి 

ఎవరో ఆర సున్నాకు, గోడకిటికీ లొంచి కాని నువ్వులు చేతిలోకి తీసుకొని తిట్లు 

తిట్టుకుంటూ గుమ్మంవైపు వెళ్ళింది 

పరభూ మురహా అనుకొని పరసో త్తమ్ సునార్ ఆవ్భాయిమీవ వెద్దమ్మ 
నువ్వులు మంత్రించి చల్లిందనీ ఆ ఆహ్బాయికీ అప్పట్నుంచి సు స్తీ చేసిందసీ 

బజార్లో ఆంతా అనుకుంటున్నారు. ఎవరెవరినో భూతవై ద్యుల్నీ, డాక్టర్తనూ 
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విలివించి వైద్యం దేయినున్నారనీ వాడికి ఇంకా నెక్ముదించ లేదనీ ఎవరినోట 

విన్నా అదేమాట. భభూతీసునార్ దుకాణం మూన్ వంటవాని నెత్తి మీద దినుసుల 

వెటై వెట్టి సందులోకి వన్తున్నాడు బల్లెం చేతిలో వుచ్చుకొని చౌకీదార్ అతని 

వెంట వస్తున్నాడు. సందులోకి రాగానే ఈ గొడవ ఆతని దెవుల్లో పడింది. 

పరసోతం ఆంగడీ దగ్గర నీలబడీ అతని తమ్ముణ్జీ విల్లాడీ కెలా వుందని కుళల 

కేకుం ఆడిగాడు. పరసోతం అంటే సానుభూతివున్న పతి వ్యక్తి పెద్దమ్మను 

రీ లీ అనడం మొదలెట్టారు “ఇంటికెళ్ళి వచ్చే పక్షంలో మర్టీ సిదగ్గర కొసా” 

ఆన్నాడు భభూలీ. న్ గ్ 

లభూతీ ఇంట్లో నందో, వెద్ద కోడలు తప్ప ఎవరూ లేరు. చిన్నకోడలు, 

ఆమె భర, శంకర్ రెండో ఆట సినిమాకు వెళ్ళారు. మరిదిగారు చనిపోతే పలక 

రించి వద్దామని భభూతీ భార్య కాన్గంజ్ వెళ్ళి ఆరు రోజులైంది. తనకు 

తోడుగా 'ఉద్గండపిండ మైన మనుమళ్ణీ గూడా వెంట పెట్టుకుని వెళ్ళింది. సరుకు 

శీనుకు రావడానికని మనియా కలకరా వెళ్ళాడు. 

దొంగతనం బయటపడి మనియా చేతిలో చావు దెబ్బలు తిన్న నంరో 

ఇంట్లోంచి ఏ నుటకు ఆడుగు పెట్టడమే మా శేనీంఏ. గోమతీకిగాని, గుళ్లోకిగాని, 

వెద్దమ్మ ఇంటికిగాను ఆమె, లవ లోక ఆగి పొయాయి. మొదటి రెండు 

రోజులై శే తన గదిలోంచి బయటికే రాలేదు. తర్వాత నెమ్మదిగా ఇంటిపనుల్లో 

జోక్యం చేసు కోవడం (పారంభించింకి ఆకు ను క్షదిలించిది కాని ఆమె ఎడ 

ముఖం పెడముఖంగా వుంది. మనియాను మంచి చేసు కోవాలన్న వుర్దేశంతో 

ఆతని విలల్ని దగ్గిరకు నీయడం, ముద్దాడడం మొదలెట్టింది. మసెయా స్నానం 

చేస్తూండగా ఆతని ధోఎతి, కండు వాను 'అరిక్కు.ండానే “వరికి ఆరేయ సాగి3డి. 

ఇంతలో సౌంత మరిది మరణింబాడన్న వుత్తరం రాగానే ఆమ్మ కాన్ గంజ్ 

వెళ్టిపోయిం). అమ్మ కిశంకి పోగానే టి. కొంచెం జంకు తగ్గింవిం ఇంటి 

పనుల్లో వదినలకు మ్య చేయడం మొదలెట్టింది. చిన్న కోరలుకె లే ఇంటి 

నలు చేయడానికి తీరికే దొరక మ. సౌద్దక్నే మొగుడికి టీ పెద్టిర్వాలి. 

క 1౫ హెర్కూలుకోర్సుకు షాఠాలు చదువుకోవాలి. తర్వాత భక ఏ మైనా 

12 
177 



హోమ్వర్కు యిసే అది చెయ్యాలి. ఆతర్వాత తారతో గప్పాలు కొట్టాలి. ఇలా 

ఎన్నో ఎన్నో పనులతో ఆమె సతమతమౌతూంటుంది, అందువల్ల అ త్రగారు 
వూరికిపోగానే ఇంటిభారం ఆంతా పెద్దకోడలు మీదపడింది. మనియ గూడ 

ఆమె బాధ్యతకు కొంతవరకు కారణం. ఈ కారణంగా నందో వెద్దకోడలుకు 

చేదోడు వాదోడుగా వుండటానికి అవకాళం చిక్కింది. చిన్న మేనకోడలుకోసం 
ఆమె స్వెటర్ కూడా కుట్టింది. వెద్దకోడల్నడిగి కొత్త కొత్త రకాల కుట్టు 
కూడ నేర్చుకోవడం మొదలెట్టింది. 

“తలుపుతీయ”అని భభూతి గుమ్మంలోనిలబడి ఆరుసోన్న ప్పుడు నందో, 
పెద్దకోడలు మంచంమీద కూర్చోని బాతాఖానీ కొడున్నారు. శందో చిన్నమేన 

కోడలు వుయ్యాల్లో నిద9పోతోంది. రేడియో మోగుతోంది. నినిమా రికార్డులు 

వస్తున్నయ్. 

భభూతి ఇంట్లోకి రాగానే వెర్టైను గదిలో వెట్టించి గదికి తాళం వేసాడు 

భోజనం చేని తలుపు వేసుకోమని కూతురికి చెవ్పి, పరసోత్తం వీల్తాడి పరిస్థితి 
ఎలా వుందో కనుక్కుందామని బయటీకి వచ్చాడు. 

ఇంక నిశ్చింతగా వెద్దకోడలు, మూడో అంతస్తులో వున్న పడగ్గదికి 

వెళ్ళింది. ఆమె వెంట నందో కూడా వెళ్ళింది. వున్నట్టు వుండి నందోకు 
మిఠాయి తినాలనివించిండి. పెద్దకోడలు డబ్బుఇస్తానన్నా వారింలి తన గది 

లోంచి డబ్బులు తీసుకుని నందో సందులోకి వచ్చింది. ఎదురుగా వసారాలో 

పక్క పరచుకుని కూర్చున్న నౌకర్ని పిలిచింది. వాడికామాట యీ మాటచెప్పి 

తినడానికి మిఠాయి, కొద్దిగా కారా, ఆర్థశేరు పాలు తెమ్మనమని బజారుకు 

పంవింది. విల్చ ఒక్క రీపైన ఒంటరిగా నిద్దరపోతున్నదని పెద్దకోడలు వళ్ళీ 

వేడమీదకు వెళ్ళిపోయింది. మిఠాయిలు శీసుకెళ్లామన్న డవుద్దేళఃంతో నంగో 
శిందనే వుండిపోయింది. చ 

నిన్నటి రాతి నుం3 ఒంటరితనం కారణంగా నందో వెగ వదిన దగ్గిరే 

సడకుంటోంది. అమ్మ వూరికి వెళ్ళినప్పట్నుంచి పెద్ద వదినంటే నందోకు 
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ఎక్కడలేని | వేమ పుట్టుకొచ్చింది. కొతగా పెళ్ళిచేసుకుని ఒదిన ఇంటికివచ్చిన 
ప్పుడు కూడా ఆమె ఇలాగే (పేమ ఒలకపోసేది. అయితే ఈసారి కిందటిరెండు 

పర్యాయాలకన్న మరింత ఎక్కువగా చెప్పలేనంతగా (వేమ చూవించడం 

మొదలెట్టింది నందో. 

మనియా సంపాదనాపరుడు ఆతనితో ఏ విధంగానూ విరోధం తెచ్చు 

కోవడానికి ఆమె సిద్ధంగాలేదు. దానికి తగ్గట్టు మనియా భోళా మొషి. ఏకొంచెం 

పొగిడినా కరిగిపోతాడు. వెద్దామెకు వివాహం ఆయిన కొత్తలో భార్య అంటే 

పడిచచ్చేవాడు మనియా. ఆమె కూడా ఒదిన అంటే (పేమ కురివించేది. కాని 

కొన్నాళ్ళ తర్వాత సంతో కోడలో మసియాకు బాదరాయణ సంబంధం కుదర్చ 

డంలో నందో కృతకృత్యురాలై న్నా బినుంచి వెద్దామెకు బద్ధళ్శతువెంది. పాపం 

వెద్దామె మీద ఎన్ని ఆత్యాదారాలు చేయించాలో అన్నీ చేయించింది. మళ్ళీ 

మనియా కొంచెం దారికిరాగానే వదినా ఆడబిడ్డల మధ్య పచ్చగర్డివేస్తే భగ్గుమం 

టోంది. మనియాకు జ్ఞానోదయం కాగానే నందో చేసున్న అఘాయిత్యాలంచే 

ఆతనికి అసహ్యం ఏర్పడ సాగింది, చెల్లిలు తంపుల మారితనాన్ని మాన్పించాలని 

[పయత్నం చేసాడు. ఆది చూసి నందోకు మనియా ఆంటే కోపం వచ్చింది. 

తం; డి వద్ద ఆమెకు గారాబం. అన్నా చెల్లెళ్ల ఇద్దరి గుట్టుమట్టులు శలినివుండి 

కూడ వెకి చెప్పేవారు కాదు ఆయన. ఆ కారణంగా నందో అంటే మనియా 

ఈసడించుకునేవాడు సంబంధంలే కట్టు గా నటిందే వాడు. ఇద్దరి పాపాలు మొన్న 

మొన్నటివరకు సమానంగా తూగుతూవుశ్నాయి, నందోదేనిన సరికాత పాపంతో 
ఆమె వెపు తాసుమొగ్గు చూవింది. ఆరోజు గదిలో సోదా చేస్తానన్న నెపంతో 

అతను నందోను బాగా ఆదిలించాడు, బెదిరించాడు. ఆమె పెపైలోంచి ఫోటోల 

అల్బమ్ బయటపడగానే సింహమైపాయ్యాడు, ఆమెను బెదిరిన్తూ జడివించాడు. 

“* క ఫోటోలు అందరికీ చూపించి నీవు తలెత్తుకోకుండా చేస్తా, నువ్వు నాకు 

వ్యతిరేకంగా ఎన్ని చెప్పినా నమ్మే శాళ్లు లేరు. జాగ త్ర. నా జోలికి వచ్చావంటే 

కొప్పుపట్టు పని బయటకీ శుసా. నీ తండి కూడా నశ్నేం చేయలేడు సుమా” 
అంటూ అరిచాడు. తన జుత్తు మనియాకు చిక్క గాశే నందో కుక్కినపేనులా 
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ఎంతోమంచిదానిలా [(వవర్తించడం మొదలెట్టింది. ఇంట్లో పోయిన తన గౌరవం 

చెరగాలని వెద్ద ఒదినగారితో స్నేహం పెంచుకో సాగింది, చిన్నా యన మరణిం 

చడింతో ఆమె (గవోలు ఒకసారి మంచిరాశిలో కొచ్చాయి. వెద్ధామెతో ఒంట 
రిగా వుంటూ వుండడం మనియాను ఏదోవిధంగా సంతోష వెడుతూవుండడానికి 

ఆమెకు చక్కటి అవకాశం దొరికింది. 

రాతి ఆడబిడ్డా వెద్ద ఒదినా ఇద్దరూ ఓకే చోట పడుకున్నారు కూడా. 

నందో అంటే వెద్దామెకు కూడా ఎంతో అప్యాయత ఏర్పడింది. పొద్దున్న 
చిన్నామెతో నందోనుసమర్థిన్తూ వెద్దామె అంది-“నందో వెకి కనవడుతున్నంతగా 

చెడ్డదికాదు. మనతో కలుపుగోలుగా తిరిగితే ఆమె బాగుపడడానికి ఎంతో కాలం 

పట్టదు." 

పాలూ, మిఠాయి, కారా తీసుకుని నందో పైకి వచ్చింది. వెద్దామె అంతపెద్ద 
ఇంటికి తానొక్క_ తీనే రాజిని అన్నట్టు హుషారుగా విరహేష్ రచించిన గజల్ 
పాడుతోంది. 

నిర్ సే కథన్ లపేటీ నికలే హై ప్యార్ కర్నే 

నజరోం కో చార్ కర్కే మీఠా గునాహ్ కర్నే. 

[ నెత్తి మిద ముసుగేసుకుని _వేమించడానికి బయలు దేరాం 

చారడేసి కళ్లతో తియ్యని పాపాలకు పూనుకున్నాం ] 

వదినా ఆడబిడ్డలూ ఆరమరికలేకుండా అన్నీ మాట్లాడుకున్నారు. 

ఇవ్వాళ ఆడబిడ్డతో మాట్లాడరాని విషయాలు మాట్లాడుతోంటే వెద్దకోడలు వళ్ళు 

పులకరిస్తోంది. చిన్నతనం నుంచి ఈరోజు వరకు తనఅనుభవాలన్నీ పూసగుచ్చి 

నట్టు వదినగారికి చెవ్పింది నందో. పెద్దామె కూడా తన మనసులోని అప్టూ డేట్ 

ఆకౌంట్ చూవించేనింది ఆడ బిడ్డకు, 

నండోగురించి స్యయంగా వాళ్ళమే ఎన్నో సార్లు బెప్పింది-““నూతులకూ 

సము|దాలకూ లోతు కనుక్కోవచ్చు కాని నందో కడుపులో లోతును కనివెట 

డం కష్టం” ఆంటూ. కాన్ గంజ్ వెళ్ళేముందు అ తగారు ఇద్దరు కోడళ్ళనూ విలిచి 
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నందోపట్ల జాగ్రత్తగా వుండమని మరీ మరీచెవ్పింది. చిన్నకోడలు చాతుర్యం 
కలది. కాని పెద్దకోడలు [పవావాంలో కొట్టుకుపోయేరకం. నందో అదృష్టంవల్ల 

ఇద్దరి స్యభావాల్లో ఒకపోలిక కుదిరింది. 

ముఖానికి ముఖందగ్గిరగ్గా పెట్టి ఒకరి వూవిరి ఒకరువీల్చు కొంటున్నట్లుగా 
మోచెయ్యిమీద తల ఆనించి, మవానందోంగా మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళిద్దరూ. 

లైలామజానుల్లాంటి ఎన్నో కథలు తనవీ పొరుగువాళ్ళవీ రకరకాలుగా చిలు 
వలు వలవలు కల్పించి చెప్పి పెద్దామె నరనరాన్ని పసిగ ట్రేసింది నందో. తను 

తార్పుడు వుద్యోగం చేస్తానని నందో స్పషంగా చె ప్పేనీంది. ఆలా చేయడాన్ని 

సమర్థించింది కూడ-” మగముండాకొడుకులు పాడుపనులు చేస్తూంటే ఆడ వాళ్ళు 

ఎందుకు చెయ్యకూడదు? భగవంతుడు ఏ ఆడదానికన్నా అందంచందాలు ఇస్తే 

నాలుగైదుసొమ్ములు ఎందుకుచేయించుకోకూడదు? ఆడది మగాజ్డే ఎలాంటి పరిస్థితి 

లోనూ నమ్మరాదు. మన ఒళ్ళంతా సొమ్ములో నింపుకోవాలి మనం చేసే (ప్రతి 
పని ఎదిరి కంటివానికి కూడా తిలియనట్లు వుండాలి. మనం ఏం సంపాదించినా, 

ఈచేతో పెటే అచేతిక్కూడా తెలియకుండా దాచుకోవాలి”. 

ఇంతలో తండి వచ్చాడు. నందో వెళ్లి తలుపు తీనింది. తండి 

తలవద్ద హుక్కావుంచి. వచ్చింది. మళ్ళీ పెద్దామె దగ్గరకొచ్చి శృంగారంలో 

పడింది. 

మాటల సందర్భంలో వెద్దామెకు కావాలంటే ఎవరితోనై నా సంఐంధాన్ని 

కుదర్చగలను అని కూడ _పస్తావించింది. మూడోకంటికైనా తెలియకుండా తాను 

తార్బగలను ఆని గొప్పలు చెప్పుకుంది. ఇద్దరూ కలిసే ఏర్పాటు తాను చేయ 

గలనని [వియుడు ఇచ్చిన కానుకల్లో నాల్గోభాగం తనకు ఇసే చాలునని నందో 
చెప్పింది. పెద్దామె నందో మాటల వలలో చిక్కుకుంది. రాబోయే ఫలితాన్ని 

వూహించుకో కుండా విర హేవ్ను తాను (వేమిసున్నట్లు చెప్పేసింది. నందోకు 

కావల్సింది దొరికింది, వెద్దామె ఆయువుపట్టు ఆమెకిప్పుడు లభించింది. అదేసమ 

యంలో డాబామీద ఎవరో నడునున్న అలికిడి అయింది. భయంతో ఇద్దరూ 

లవీక్క చచ్చి పోయారు, పెకలించలేని కంఠంతో నందో “శంకర్.... శంకర్” 
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అంటూ విలిచింది. కాళ్ళ చప్పుడు వీళ్ల డాబామీదనుంచి నెమ్మదిగా పెద్దమ్మ 

ఇంటివైపుగా వెళ్ళి పోయింది. 

విల్లి కూనలవై దుప్పటి కవ్చి పెద్దమ్మ నోరు తెరుచు కుని గురు? పెట్టి 

న్మిదపోతోంది. ఈ మధ్య పెద్దమ్మకు ఆలస్యంగా గాని నిద రావడంలేదు. వర్తి 

కూనల మూలంగా ఆమె పని ఇబ్బడై పోయింది. ఇంటినంతా మురికి మురికి 

చేసేస్తాయి కూనలు. విసుక్కాంటూ పెద్దమ్మ ఇంటినంతా మళ్ళీ కడిగి తుడు 
స్తుంది. పిల్లి కూనలు పెద్దమ్మను భలే వినిగిస్తాయి. పూజ చేసుకోవ డా"కి 

కూర్చున్నా, జపం చేసుకుంటున్నా అమె ఒళ్ళోవచ్చి వాలుతాయి, ఎక్కణ్ణుంచో. 

పాలు తాగే వేళకు మ్యావ్ మ్యావ్ అంటూ పాలు పోసేదాక మొతుకుంటూయి. 

ర్యాతి ముసుగు తన్ని వెద్దమ్మ పండుకుంటే చాలు ఆమె పొట్టమీద, గుండెల 

మీద కువ్చి గంతులువేస్తూ కురుకే తాన్ని సృషిస్తాయి. 

ఇవ్వాళ వల్లి కూనలకు అన్నం తినివినూ పెద్దమ్మ అమాంతంగా ఒక 

దాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకుంది. దాని కళ్ళల్లో తన కళ్ళుపెట్టి చూడ సాగింది_ 
దాని కళ్ళల్లోంచి కిషయ్యను చూస్తున్నట్లుగా. 

గా బ వ రగా 

ఆంతే, పెద్దమ్మ మనస్సంతా భకి భావంలో నిండి పోయింది. దాన్ని 

వాత్సల్యంతో గుండెకు హత్తుకుంది, మూడింటినీ మంచం మీర పడేన్ దుప్పటి 

కవ్చి జపం చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ అలాగే నిద్ర పోయింది. 

ఎవరో గుంజినట్లు ఆని వించగానే ఆమె కళ్ళు తెరచింది. ఆమె నోట్లో 

ఎవరో గుడ్డ కుక్కారు. తల పాగాలు కట్టుకొన్న ఇద్దరు గుంట కళ్ళోళ్ళు 

పెద్దమ్మ జబ్బల్ని గట్టిగా ఆదిమి పట్టు కున్నారు. ఆమె వెవున్న దుప్పటిని 

లాగి వినిరేసారు. ఏల్లి కూనల్ని కూ95౦గా ఆలానే కింద పడేసాగు. చిలకకు' 

తగిలించిన ఎర9 శాలువ తీని దానిలో వెద్దమ్మను వెద్ద తాడుతో కదేశారు. 

ముఖాన్ని మాతం బయటకు వుంచి నోల్లో గుడ్డ తురిమి చెవుల దాకా బిగుతుగా 

కట్టు కట్టారు. 
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ఆమె చూస్తుండగానే ఇంట్లో (పతి వస్తువునూ లీస్ గిరవాదిస్తూ యిల్లు 

యావత్తూ చిందర వందర చేశారు. తిను బండారాలన్నీ తినేని కావలసిన 
సామాన్లు మూటకట్టు కున్నారు. డబ్బూ దస్యం కోసం వెద్దమ్మ యింటిని 

గాలిస్తోంచె ఒక దొంగాడికి వెద్దమ్మ చేతబడి వెటై దొరికింది. వాడు ఎంతో 

అప్యాయంగా దానిలోంచి గంగ సింధూరం తీసుకుని అక్కడే వున్న నెయ్యిలో 

పోని కలిపాడు. పెద్దమ్మ ముఖం అంతా ఆ నింధూరాన్ని పులిమి, కాటుకతో 

నల్లటి చారలు ఆమె ముఖాన్నిండా గీసాడు పెదైలో నువ్వులు, జవలు 

వున్నాయి. వాటినేం చేయాలో తోచక ఇంటినిండా పారపోసి రూపాయల సంచీ 

ఖనఖనమని మోగించు కుంటూ ఎగరేసు కుంటూ వెళ్ళి పోయారు. 

మంచం దగ్గర వల్లి కూనలు భయంతో ముడుచుకుపోయి ద్క్కు తెలియక 

మెల్లిగా మ్యావ్ మ్యావ్ మంటూ అరవడం మొదలెట్టాయి, 

15 
వనకన్య తన జీవితంలో కంత తొందరగా పవేశిస్తుందని సజ్జన్ వూహిం 

దలేక పోయాడు. తీరా తాను అనుకొన్న దానికంటే ముందుగానే అతని మనో 
మందిరంలో ఆమె (పవేశించే సరికి అతను వాస్త వాసికి గాభారా వడ్తాడు. 

ఇంతకు ముందు కూడా ఆతని జీవితంతో ఎన్నో బంధాలు ఇంతకన్న త్వరగా 

వెనవేసు కోడం జరిగింది. కాని అవన్నీ కలివీ ఒకఎతు. ఇది ఒక్కటీ ఒకఎత్తు 

ఆతను ఎంతో మంది ఆడ వాళ్ళతో కలిని తిరిగాడు, వాళ్ళ జ్ఞాపకాల్ని దిండుగా 

చేసుకుని ఇప్పటి వరకు జోగుతూ వచ్చాడు. కాని వకకన్య వాళ్ళందరి మాదిరి 

కాదు. విలషణమైంది. కన్య అతణ్ణి ఆకర్షిస్తూ కుదిపి వేస్తుంది. మొదటి కలయిక 

లోనే కన్య అతనికి ఓ గీటురాయిగా తోచింది. అతని స్నేహితులు ఆకజ్జి ఎగ 

తాళిచేస్తూ కన్యతోనే ఆతనికి వివాహం అవుతుందని జోస్యం చెప్పారు. అతను 
కూడా ఇంచు మించుగా అదే ఒరవడిలో ఆలోచిస్తున్నాడు. అలా ఆలోచించ 

లేకుండా వుండడానికి మరి ఎ ఆధారమూ ఆతనికి కనపడడం లేదు, కన్యవైపు 
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ఆతనిలో పెరుగుతున్న ఆకర్షణకు ఆతను ఏరకంగా నిష్మృతీ ఇవ్వ గలడు? 
కన్య కూడా అతని మాదిరిగానే ఆలోచిస్తూందాః తన వల్ల లాభం పొందుదా 

"మనే వుద్దేశ్యం పెట్టుకొని తీరా ఆమె పనులన్నీ నిర్వహించు కొన్నాక గనను 

వంచించి' వెళ్ళిపోదు కదా! ఆన్న సందేవాం అప్పుడప్పుడు సజ్జన్ను వీడించటం 

మొదలెట్టింది. 

మొన్న రాతి కర్నల్ చేసిన అద్భుతానికి వనకన్య, కీర సౌధం శిఖరం 
మీదకి ఎక్కి కూర్చుంది. సిన్న వుదయం దేశంలోని | పముఖవారా షృతికలన్నీ 

విమానాల మీద నుంచి పేంస్తేట్లు చల్లిన ఉదంతం గురించి రాన్తూ వనకన్య 

వ్యాసం గురించి చాలా వ్యాక్మానాలు చేశాయి. నగరంలోని ప తీకలె తే ఈ 

సంఘటన గురించి చాలా విసాకంగా పేర్కాంటూ దీని 30తో (పాధాన్యం 

వున్నట్లు చితించాయి. మరునాడు తన పేర నగరంలో ఎంతగా పాకి పోయిందీ 

వనకన్య చూసింది. పరిచయం వున్న అనేక మంది వ్యక్తులు ఆమె సాధిందిన 
ఈ అద్భుతానికి అభినందనలు తెల్పడానికి వచ్చారు. పతతికా సంపాదకులు 

ఆమెను ఇంటర్వ్యూ, చేసారు, ఆమె ఫోటో తీయడం కోసం రిపోర్టర్లు ఎగ బడ్డారు. 

ఈ కోలాహలం అంతా చూస్తుంటే వనకన్యకు ఎక్కడలేని వుత్సాహం, ఆనందం 

వెల్టివిరిసాయి. పగలంతా ఎంగేజిమెంట్టతో బిజీగావుంది,. కొంచెం తెరవి దొరికిన 

తర్వాత సజ్జన్కు అమెతో ఏకాంతంగా వుండడానికి ఆవకాళం చిక్కింది. వన 

కన్య మారినట్లు కనివించింది. ఆమె తనను కావాలని తవ్పించుకు తిరుగు 

తోన్నట్టు గానూ, మాట్లాడడం తగ్గించి వేసినట్లు గానూ, కలవడం తప్పని సరె 

నప్పుడు ఏదో సాకు చెవ్పి తనను వదలించికుని వెళ్లాలనే తొందరలో వున్నట్టు 

గానూ సజ్జన్ [గపాందాడు. సజ్జన్ తో కారో కూర్చుని షికారుకు రావ 

డానికి నిరాకరించింది. ఒంటరిగానే వెళ్ళింది. ఆమెతో కలిని కార్లో తిరగారిని 
సజ్జన్కు దాల కోరికగా వుంది. ఇద్దరూ కలిని కార్లో వెళ్లుతోంటే రోడ్తమీద, కాఫీ 

హోటల్లోనూ, అందరూ తననీ, తన హీరోయిన్ గురించి చర్చిస్తోంటే, తామిద్దరినీ 

జనం చూని ఈర్ష్యపడు తోంటే ఎంత బావ్సండేదో! కాని ఆతని వూహాసౌధా 

లన్నిటీని పడగొట్టుతూ వనకన్య ఒంటరిగానే వెళ్ళిపోయింది. ఆమె వెళుతూ 
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వెళుతూ ఒక మాట మెల్లిగా ఒదిలేసి మరీ వెళ్ళింది_“మహీపాల్ గారు రాసీన 

'దేవత' అనే కథలో ఒక వింత వాక్యం వుంది. బహుళా మీరు 

కూడా దాన్ని చదివి వుండొచ్చు. “భగవంతుడు ఏదైనా వ్యక్తిని శిక్షించాలను 

కొన్నప్పుడు అశణ్లి దేవతగా మార్చి వదిలేస్తాడు”. అమె మాట్లాడిన ధోరణి 
చూసే ఆది అతనికే అన్వయించినట్టుగా వుండి. 

నిన్న సాయింత్రం నుండి ఇవ్వాళ వుదయం వరకు సజ్జన్ కు కాలిం 

గడపడమే కష్టమైంది. తన నీచగుణాన్ని వనకన్య గహించినట్లను కున్నాడు 

సజ్ఞన్, అతను బాల బాధ పడ్డాడు. వనకన్య తన దగ్గిరకు ఇంక-  వివుళా 

ఎప్పటికీ రావేమో అన్న ఆనుమానం కలిగింది. నిన్నటి సాయంతం నుండి 

సజ్జన్ డిగాలుగా గడిపాడు. టెలిఫోను వేరే గదిలోకి మార్పించాడు. కర్నల్, 

మహీపాల్ , ఇప్పుడే వెళ్ళిన మేం సాహిబా' ఎవరొచ్చినా నేను కలవనని నౌక 

ర్హకు చెప్పి తలుపులు మూసివేసు కున్నాడు. ఆ గటలోనే వుండి అయిన దానికీ 

కానిదానికీ నౌకర్ణమీద విరుచుక పడ్డాడు. మద్యం సేవించాడు, నిమిష నిమిషా 
నికీ ఒంటింట్లో కొత్త కొత్త ఫలహారాలు చేయమని ఆర్డర్హిస్తూ ఆందరికీ మతి 
పోయేటట్టు చేసున్నాడు. రేడియో అన్ చేసాడు, వళ్ళీ ఆఫ్ చేశాడు, ఇది 

కాదని పుస్తకాలు తీసాడు. గీత, గౌతమ బుద్దుడు... 

కామ వాంఛ నుండి క్రోథం పుడుంతుదనీ, కోథంవల్ల బుద్ధి చెడుతుందనీ 
గీతావాక్యం 

చెదరిన మనన్సుతో ఘర్షణ పడుతూ ఆలసి పోయి చివరకు ఈ వాక్యం 

చదివిన తర్వాత కొంచెం కొంతింబాడు. కామాన్ని జయించగలనని ఆతని 

మనస్సు పలికింది. తన జీవితానుంచే “ఆడది” ఆశే పదాన్ని తుడిచివేసాడు* ఒక 

చోట బుద్ధుడూ ఆతని శిష్యుడైన ఆనందునికీ సంభాషణ జరిగింది, 

ఆనంద్ ॥ గురుదేవా! స్రీలపట్ల మనం ఎలా వ్యవహరించాలి? 
౧m 

బుద్దుడు ॥ వారిని కన్నెత్తి చూడకుండా వుండాలి. 

ఆనంద్ ॥ మరి కనపడినప్పుడు ఏం చెయ్యాలి? 
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బుదుడు; వారితో మాటాడకు. 
థె డా 

ఆనంద్. మాట్లాడాలి వసే? 

బుద్దుడు: నిన్ను నువ్వు నిిగహించు కోవాలి. 

ఇప్పటి నుంచి సజ్జన్ కూడ ఆలాగే చేస్తాడు, ఆడజాతి ఆతనికి చాలా 
ఆళలు పెట్టింది. ఇకనుంచీ ఆతను న్నిగహించుకని వ్యవవారిస్తాడు. అతను 

(బ్రహ్మ చర్య వతాన్ని పాటిస్తాడు. తప్పకుండా పాటిస్తాడు. _పపంచంలో 

ఎంతో మంది [అహ్మ చర్యాన్ని పాటించారు. ఆతనెందుకు పాటించలేడు? (బ్రహ్మ 

చర్యం మన భారతీయ సంస్కృతి పని దించిన గొప్ప ఆదర్యం. మనం ఆ 

రంగంలో కూడా ముందుకు పోవాలి. అనుభవం కొతదై లే కొత్త చైతన్యం 

కలుగు తుంది. కొత్త చూపు ఆలవడు తుంది. మన జీవితాన్ని ఎటు మలుపు 

తిప్పాలన్న సరియెన జ్ఞానం మనకు కలగాలి. పుస్తకం తిరగేస్తున్నాడు. 
బుద్ధుడు ఒకచట రాళాడు, “మనం కూడా కదులు తున్నాం. ముందుకు 

పోతున్నాం. గాని మనం ఎక్కడకు వెళ్లాలి? మనకు తెలియదు. ఆలా పోతూనే 
వుండాలి కాని నిగవాంలో లోటు రానీయరాదు. విరకి వుండాలి కాని సేవా 
ధర్మంలో కొరత వుండరాదు. స్వాభిమానం వుడడం వుచితమే కాని నమత 

లేకుండా. వుండరాదు. క్షాత థర్మాన్ని పాటిసున్నట్లు వుండ లి కాని ఆయు 

ధాల్ని రరించడాదు. ఇలా వున్నప్పుడు ధమ్మ పథం సావాత్కరించడంలో 

ఆలస్యం ఎందుకు?” తాను కొత పుంత తొక్కుతున్నట్లు సజ్జన్కు ఆనిపించింది. 

ఇక మిగిలింది వనకన్య. పాపం ఆమె కష్టాల్లో కూరుక పోయిన ఓ ఆడది. తాను 

చేతనై నంత వరకు అమెకు సాయం చేసాడు. పరోపకారం పుణ్యం అని 

ఆంటారు, 

నస్సును ఆధ్యాత్మిక స్థాయి వరకు పెంచుకొని రకరకాలుగ వూహిస్తూ 

గడిపాడు రాతి సజ్ఞన్, ఎప్పుడో తెల్పవారు తుండగా ఆతనికి కునుకు పట్టింది. 

నిద దిగిన తర్వాత కూడా అతని (బహ్మ చర్యం నిలచింది. ఇదే ఆలోచన 

మరునాడు పొద్దు సౌడవడంతో టే అతని మెదడులో (ప్రథమంగా దూరి వీఠం 

వేసుకుంది. 
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ఇవాళ ఉదయం స్థానికంగా |పచురించబడే రీ ఇంగ్లీషు పతిక వన 

కన్య వ్యవహారంపె సంపాదకీయం కూడా రాసింది. ఆసలా కూపీ తీసి కూలం 

కషంగా విచారణ చేయించాల్సిందిగా (పభుత్వాన్ని కోరింది. ఎలక్షన్లు గలవడం 

కోసం రాజకీయ పార్టీలు మానవత్వాన్నే నులిమివేయ వద్దని విజ్ఞప్తి చేసింది. 

[పపంచం ఆనేది ఏవో కొన్ని నమ్మకాల పె నిలబడి వుండి. ఆవెష త రాజకీయ 

పార్టీల గొప్ప గొప్ప అదర్శాలన్నీ నేల విడిచి సాము చేనినట్టవుతాయి. 

కన్య పట్ర ఆతనికి ఈర్ష్య కలిగింది. మళ్ళీ అను కున్నాడు తాను (బ్రహ్మ 

చర్యం చేసున్నాడు. ఆమెకూ తనకూ ఏమిటి సంబంధం? 

మనసు చిక్కబట్టుకుని అతను దె నందిన కార్య క్రమంలో కాలక్షేపం 

చేసాడు, కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత తల్లి పూజా గృహంలోకి వెళ్లాలన్న 

కోరిక కలిగింది. ఇంటి నౌకర్లందరికీ అతనిలో మార్పు ఆశ్చక్యం 9లిగెంచింది,. 

భవనం వెనుక భాగంలో చలువ రాళ్ళతో పూజా గృహం నిర్మించ బిడివుంది, 

ఈ ఠాకుర్ ద్వారాను ఆతని నాయనమ్మ తల్లికారు దేవీ దేవతల్ని పూజించే 

నిసుత్తం కట్టించింది. కన్నోమల్ తల్లిగారు విదేశాల నుంచి భర తరిగి వచ్చిన 

తర్వాత మరణించేంత వరకు తన దేహాన్ని ముట్టుకోనివ్వ లేదు. ఠాకుర్ 

ర్యారాలో ఆతడి ఆడు నా వెట్టనివ్వ లేదు. కుల దేవతల్ని పూజించే పరిపాటి 

ఆత్సగార్హ నుంచి కోడళ్లకు సం[కమిస్తూ వచ్చింది. సజ్జన్ తల్రి జీవించి 

వున్నంత వరకు ఈ పరంపర నిర్విఘ్నంగా నడిచింది, సజ్జన్ తర్తిగారు బతికి 

వున్న కాలంలో వున్న పూజారి ఆన్న కొడుకే ఇప్పుడు అర్చన, వూజ, 

నై వేద్యం అన్నీ జరుపు తున్నాడు. రోజూ కులదేవత పూజ చండీసో తం 

చదివిన తర్వాత పూజారి తీర్థం ఇచ్చి ఆశీర్వచనం చేస్తాడు. అంత వరకే సజ్జన్ 

వూదా గృవాంతో సంబంధాన్ని ఇంత కాలం పెట్టు కొన్నాడు, భగవంతుడు 

వున్నాడా లేదా అనే విషయంవై ఆతను తన జీవితంలో ఒక్క కణం కూడ 

ఆలోచించలేదు, సర్య సాధారణంగా భగవంతుడంటే ఆతను కొంళెం చులకనగా 

మాట్లాడతాడు కాని ఇవ్వాళ స్నానం చేసి పూజా గృహంలో (పవేశించగానే 

పూజారి కునికిపాట్లు పడుతూ చండీసోోతం చదవడం కనిపించింది. అనుకో 

కుండా యజమాని రావడంతో పూజారి (తుళ్ళి పడ్డాడు. 
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ఐంగాళాలో అవతలి భాగంలో ఆడుగు వెట్టి కొన్ని సంవత్సరాలే ౦ది. 

ఆతనెప్పుడు పూజా గృహాని కెళ్ళినా తల్లివెంట వెళ్ళేవాడు, తల్లి మరణించిన 

తర్వాత ఠాకుర్ ద్వారాలో మొదటి సారిగా వెళ్లాడు, ఎంతో సంత్భవిి చెంది 

నట్టయింది మనస్సు. గది అంతా కళా విహీశంగా వుంది. చలవ రాళ్ళతో కట్టిన 

లాకుర్ మండపం బాగా పాతపడి బూజు పట్టి నట్టుంది. మథ్ మల్ ఛతం, దాని వై 

జరీ ఆల్రిక మానిపోయి అపరి శుభంగా వుంది. ఛ్యతనికి పోటిగా నిలబెట్టిన 

వెండి గడలు దారి రోజుల్నుంచి తుడవ లేదేమో నల్ల పడ్డాయి. ఇష్ట దేవతల 

బృందం చందనం, పుష్ప హారాలతో అలంకరించి వుండి కూడా కళా విహీనంగా 

వున్నాయి. ఇదంతా దూడగానే సజ్జనీ హృదియం బద్దలైంది. కోపంతో 

పూజారిని గద్దించాడు, “నవు ఏ మతస్టుడవయ్యా? ఎ భగవంతుణ్ణి పవితంగా 

భావిస్తావో అతడ్జే యింత అపవిత్రంగా వుంచుతే ఎలా? ఇంతమంచి పనికి 

కూర్చుని వూరికే జీతం తీసుకో వడానికి నీకు సిగ్గులేదూ” 

పూజారి గజగజ వణకి పోయాడు. ఏదో చెప్పాలను కున్నాడు, ఎంత 

(ప్రయత్నించినా అతని నోట మాట వెగల్రేమ. వంశ పారంపర్యంగా పూజారి 

కొలువు చేస్తూ ముఫె రాళ్ళు తీసుకునే [బాహ్మణుడు యజమాని కోపం చేసోంటే 

సాహసించి ఏమని (పత్యుత్తరం ఇవ్వు గలడు? 

ఠాకుర్ ద్వారాను శుభంగా కడిగి తుడవాలని నౌకర్లను ఆజ్లా వించాడు 

సజ్జన్. తల్రిగారు (వితికీ వుండగా జరిగి నట్లుగానే రోజూ మంచి పూల గుతులూ 

తోరణాలూ. దండలూ తెమ్మనమని తోట మాళికి చెప్ప వలనిందిగా తన 

నౌకర్లకు ఆర్డరు జారీచేశారు. ఇంత శ్రమించి వెంచిన పూలన్ని ఆతను ఇకనుంచి 

నా గదిలోనే అం౦కరించి వెళ్లొద్దని చెప్పే పంపాడు. రేపు వుదయానికి నేను 

చెప్పిన (పకారం ఏది జరక్క పోయినా రేపు తలా ఐదు రూపాయలు జరిమానా 

వేస్తానని అందరినీ బెదిరించాడు. “రేపటి నుంచి మీరు మనస్పూరి గా పూజార్చన 
చేయని పక్షంలో నేను వేరే యేర్పాటు చేస్తాను. అంటూ పూజారిని కూడ అది 

లించాడు. 

6ళల్రేద్తు ధర్మ]వభూ” అని మొతుకో బోయాడు ఆతను, 
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“మాట్లాడక వూరకో. నా ఇంట్లో డీపారారన, వ అన్నీ 

సము మ (ప్రకారం జరగాలి. తెల్సిందా” మన్. 
జ్ 

పూజారి మీదా కంట్లో వున్న నౌకర్త మీదా 'అధకారోం' చలాయించిన 

తర్వాత అతని మనస్సు కొంచెం శాంతించింది వ[గహాంపె ఆత దృ్షి 

వడింది. వాటిన చూడగానే ఆతని కేమాతం (శద్ధాభక్తులు కలగలేదు. ఆతను 

ఆలోచచించ సాగాడు. మానవుడు ఈ విగవోల్లో ఏంచూస్తునట్లు? ఎవరిని 

సంతోషం పెట్టాలని ఈ క్రై ంకర్య మూ ఈ తతంగాలన్నీ? అతసి నాయనమ్మ. 

అమ్మగారు సె సెతం గంటల తరబడి ఈ పూజా గృవాంలో కూర్చొని ఈ 

విిగవాోల్ని పూజిస్తుండే వారు. పురాణ కాలక్షేపం చేయినూ వుండగా ఎన్నో 

పర్యాయాలు ఆతను చూసాడు. ₹దు? తు పంకా వుండగా ఇవ్షదేవత స గంటల 

తరబడి చామగాన్ని తల్తిగారు వీచుతుండగా స్వయంగా అ తాను భారత 

దేశం ఆంతా పర్కటి=చి ఎన్ దేవాలయాలు చూశాడు. వీగుళ్ళో కెళ్ళినా 

అతని దృష్టంతా అక, డి శిల్పికళ మీద వుండేది. అక్కడున్న దేవుడ మీద 

ఎపుడూ రగ 6కాలేదు, పండాలు పూజారులు దేవుడి పేరుతో ఎన్నో దురా 

గతాలు చేవరం చూసాక. ఆయినా ఆటువంటి చోట్రకు వేలకొలది భకులు 

బారులు తీరి రోజూ ఎందు కొసుంటారన్న విషయంపై సజ్జన్ తీ వంగా 

ఎప్పుడూ ఆలోచించలేదు కాని ఈ విషయమై ఇవ్వాశ మొదటి పారిగా ఆలోచిం 

చాడు. అతనెంతో దీనికి సమాధానం వెతక డానికి (పయత్నించాండు. కాని 

ఆతనికి సమాధాగం దొరక లేదు. ఆరిగి పోయి కళ్ళు వెద్ద పెద్దగా ఆతుకు 

పెట్టినట్టుగా వున్న రాధా కృష్ణుల ఇత్తడి విగహం. ఇంకా చిన్న చిన్న 

వి గహాలు, రాతిబొమ్శలు, కాలిగాం, శివలింగాలు, బాల ముకుందుని విగవోం, 

నాగుర్ని కంఠ హార-గానూ భుజకీర్తులు గాను ధరించిన వెండి శివుడు, వినాయ 

కడ , మారుతి పెద్ద పెన్దవి మూడు రాగి యం(తాలు ఇన్ని వున్నాయి. ఆతని 

ఠాకుర్ ౫ -వాలో హా”. ఏఒక_ వి గహంలో గాని ఆతనికి ఏ సత్యమూ గోచరించ 
వం పజలు ఈ విగహోల్లో ఏఐ చూస్తున్న ట్లు? 

క్షణాలు ఎంతో గంఫీకంగానూ, ఎకాంతంగానూ గడివాడు సజ్జన్ 

కాసి నీలో అంతుపట్టలేని (ప్రభావం తనమై పడినట్లు భావించాడు. ఇంక రోజూ 
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ఇక్క ర కుమ్ము నిక దేనిమీదా కుదరకపోతే పూజాగ్భవాన్ని ధ్యాగ 

మందిరంగా వాడు క వస్తాను. ఇంతమా తపు క్రమ శీక్షణ తేనచె 

తాను విధించు కోశాక ఆక్వొ సం సజ్జన్ కు వుంది! 

ఇ్షవాగళ పొద్దున్నుంచి సజ్జన్ మొండి పట్టుపట్టాడు. ద్రీకి సంబందించిన 

వ్యవహారంలో తాను ఎప్పటికినిమనసు పరిపరివిధాల సోనివ్వనని ద్ర ఢంగాతీర్యా 

నించుకున్నాడు. ఒక వేళ కన్య ఆతని జీఏతంలో |పవేశీంచినా ఆమె పట్ల తను 

ఒక సాధారణ స్నేనొతునిలా వ్యవహరిస్తాడు. ఆమె వెపు నుంచి మన స్సును 

తిప్పుకోవడానికి (పయత్నిసాడు. 

ఇవ్వాళ అతను న్లూడియోకు వెళుతూ ఇర్షరు నౌకర్రను వెంటతీసు కెళ్ళాడు. 
పూలు, పూలగుత్తులు తీసుకున్నాడు మానసికంగాను భౌతికంగానూ ఆన్ని విధాల 
కల్మషాన్ని కడిగేయాలనుకున్నాడు. సిషాదిగిన తర్వాత తనలో మతాభినివేళాన్ని 

నింపుకో వాలశే | పయత్నంలో మునిగివున్నాడు. 

నౌకర్తతో సజ్జన్ గదిలోకి రావడం ఇదే మొదటిసారి. ఒక్ ఇ డం "వరు 

మినహాయించి మరెవరూ ఆశని గదిని ఇంతకు ముందు చూడలేదు. గా 
పనిచేసే నౌకర్లు యజమానిని అనుసరిస్తూ గోళాలలోకి వచ్చారు. మెట్లు ఎక్కు 

తుంటే పెద్దమ్మ యింటి వెపు తలుపులు తెరచి వుండడం సజ్జన్ చూశాడు. 

నౌకరు నెత్తివై పూ బుట్ట చూడగానే పెక్షమ్మ ఠావర్ ద్వారాకు కూడాకొన్ని 

పూలు ఇస్తే బావుంటుందేమో అన్న వుద్దేశ్యం కలిగింది. వూలు చూని ఆమె 
సంతోషిస్తుంది. నౌకర్ల చేతికి తాళం చెవి యిచ్చి గదినిబాగా కడిగి తుడవమని 
ఆర్షరిచ్చాడు. ఎదురు తీగెల బుట్టలో కౌన్ని పూలు తీసుకుని పెద్దమ్మ యింటి 
వెపు వెళ్ళాడు సజ్జన్. గుమ్మంలో కెళ్లగానే పెద్దమ్మ ఆశీర్యచనాలు వినాల్సి 
వనుందేమో ఆని మొదట్లో శంకించాడు. కాని చల్రకొచ్చి ముంతదానేఏం లాభం? 

అనుకున్నాడు. 

మ ౦గిల్లో వల్లికూనలు మూడు నీరసంగా కూర్చున్నాయి. ఆతజ్జే చూడ 

గాశ్తే ఒక్కసారి బహ: వ్ మ్యావ్ అని అరవసాగాయి ఆతను వాటిని తవ్చించు 

190 



కుంటూ ఒక్క ఆడగు కూడా ముందుకు వేయడం అసాధ్యం అయిపోయింది, 

ఖంగారులో పొరపాటున ఏదైనా అతని కాళ్ళ కిందపడి- నలుగుతుందేమోనన్న 

భయం, అతని కాళ్ళచుట్టూ ఆంటుకొని తిరుగుతూ ఆ మూడు ఆతజ్జి దాదాపు 

ఐంధించి వేసాయి. 

ఎదురుగా నడవాలో కొంచెం ఛాటుగా మంచానికి క టైనిన వెద్దమ్ము కని 

వంచింది. ఆమెను ఆ ఆవస్థలో చూడ గానే సజ్జన్ అదిరిపడ్డాడు. మొహం ఆంతా 

ఆంజనేయస్వామికి మల్లే గంగసింధూరం పులిమివుంది. నోట్లో గుడ్డలు కుక్కి 

వున్నాయి. చెంపలవై, నుదురు వె కాటుకతో గీసిన నల్దసి చారలూ_గీతలూశవంలా 

కట్టివేనివున్న ఆమె శరీరం కనిపించింది, మంతి తంతాలు చే సేవాళ్ళ మాది 

రిగా వున్న ఆమె వేషం చూసి వెద్దమ్మ చనిపోయిందనుకున్నాడు సజ్జ న్ 

పెద్దమ్మ దగ్గిర కెళ్ళడానికి కొంచెం జంకాడు. ఆంతలో పెద్దమ్మ des -కు 

కదిలించింది. దట్టంగా ములానికి పూసిరంగులోంచి కళ్లు చించుకుని మెరును 

న్నాయి. వెంటనే ఆమెను సమీవించాడు. నోటికి అడ్డంగా కట్టిన గుడ్డ ముడి 
వివ్సి నోట్లో కుక్కి న గుడ్డల్ని బయటికి తీసాడు. ఎంత చేప టి నుంచి ఆమెనోరు 

ఆలావుందో ఆమె దవడల్ని ఆకించ లేకపోయింది. పెద్దమ్మ ఒంటిమీన కట్రన్నీ 

వివ్పి చల్లబగిపోయిన ఆమె కాళ్లు చేతుల్నీ దవడల్ని మర్ధనచేయడం మొద 

లెట్టాడు. 

కొంచెం సేపటికి గాని వెద్దమ్మ నరాల్లో సంచలనం రాలేదు. ర 

ఆకీస్తూ ఆమె మాట్రాడడా నికీ [పయత్నిను నుంది, మెగదగ్గిర మర్ధన చేసూ సరి 

చేస్తున్నాడు నజ్జన్. ఆమె స్థితి ఇంకా మామూలు స్థితికి రాలేదు. మంచం రెండు 

పటైలమీద చేతులు పెట్టి బలవంతంగా లేచి కూర్చుంది. సహాయానికి సజ్జన్ దగ్గ 
రగా రాభోలతే వద్దన్నట్లు ఆతన్ని మెల్లిగా నెట్టింది 

నేనిప్పుడే డాక్టర్ని వీలుచుకొస్తాణన్నాడ సజ్జన్. చేతిని వూపుతూ 

వద్దంది. ముంగిట్లో గిలగిలమని శననుప-టూ పున్న వల్లి కూ వెపు చేతులు 

సాచి లిగుసుకుపోయిన దవడలమధ్య నలిగిపోయిన కంఠాన్ని మాట్రాడించడం 

మొకలెబ్ధింది. 
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సజ్జన్కు ఏమీ ఆర్థంకాలేదు త్వ్ప్పందు సీకతాపడం వెడతాను పెద్దమ్మా. 

తర్వాత ఆవసరం ఆయితే డాక్షర్ని విలుచుకొసాను” అని సజ్జన్ అన్నాడు. 

ముంగిలివెపు చెయ్యి చూపుగూ పెన్షమ్మ ఏదో మూగగా చెప్పింది. 
సజన్ తప్పుగా ఆరంచేసుకొని “నేను మీ బిడలాంటివాణి నాకేమెనా పి చెప్ప 

టె అ యి ణి య్ 

డానికి సంకోచించకండి” అని అన్నాడు. 

వెద్దమ్మ తిరిగి అటువైపే చెయ్యి చూపసాగింది. నౌకర్లను వీలుద్దామని 

సజ్జన్ బయటికి వెళ్తాడు. 

కూనలు ముంగిట్లో అదేపనిగా గోల చేస్తున్నాయ్ 

తన నౌకర్ తోపాటు ఓక స్టోవ్ తీసుకుని వచ్చాడు సజ్ఞన్, ఇంతే లో 

పెద్దమ్మ మంచంమీద కూర్చుంది తలపట్టుకుంటూ, కింది దవడను గట్టిగా పట్టు 
కొని కడిలించాలని [పయత్నిసుంది. సజ్ఞన్ విడువకుండా మర్దన చేన్తున్నాడు. 

తన మఫ్రర్, నౌకర్ల దగ్గరున్న మఫ్రగ్తను తీసుకుని వేనీళ్లలో ముంచి తాపడం 
మొదలెట్టాడు. అతికష్టం మీద కొంత సేపటికి వెద్దమ్మ నోట్లోంచి ఒక్కమాట 

వెకలి వచ్చింది. “పాలు” ఆని. పెద్దమ్మ పాలు తాగాలంటుందని భావిందాడు 

స్జన్, ఒక 'శేరు పాలు వెంటనే కొని తెమ్మని నౌకరును పకుగెత్తించాడు, 

వెద్దమ్మ కొంగుముడి విప్పుతూండగానే 

చాలా సేపు పెద్దమ్మ అతణ్ణి చూస్తూనే వుండి పోయింది. చివరికి నెమ్మ 

దిగా ఇలా అంది. “కన్నోమల్ మనవడా” అని మళ్ళీ పూవిరి పీల్చు కొని అంది 

“నందో తండి వున్నాడా!” ఆంటూ ఆగి పోయింది. కాటుక, సిందూరం, 

నువ్వుల్లో యిష్టం వచ్చినట్లు పూమబిడిన ఆమె మఖం చిత విచ్చితంగా కనపడు 

తుంది. ఆదిమజాతుల వారికి పౌరోహిత్యం చేసే వాళ్ళ మాదిరిగా వుంది 

చూడ్డానికి. 

మళ్ళీ వెక్షమ్ము లేఏ ముంగిట్లోకి వెళ్ళింది ఆమెకు చేయూత ఇస్తూ 

సజన్ పక్క వక్క నడిచాడు, రెండు పర్యాయాలు ఆమె వారించింది కాని 
ణె 

దబ 

ఆమె మాట వినివించు కోలేదు సజ్ఞన్. అరుగుమీద కూర్నుం3. కూనల్ని తన 
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ఒళ్ళోకి తీసుకుంటూ, సజ్జన్ ను చూస్తూ కొంగు ముడి వివ్పి పైసలు యివ్వటోతూ 

పొలు తెవ్పించమని ఆంది, 

“తెప్పించాను వెద్దమ్మ" 

“వీది కోసం తెప్పించు" 

నౌకరు వచ్చేంత వరకు మెదలకుండ చూస్తూ ఆలోచిస్తూ నిలబడ్డాడు 

పెద్దమ్మను ఆందరూ చెడ్డడని ఆంటారు. అందరిని తిటుందని, దుర్భాషలాడు 

తుందని, మంత తంతాలు చేన్తుందని ఆంటారు, . ఆందర్నీ ఆమె ఆసహంచు 

కుంటుందని చెపారు. అటువంటి పెద్దమ్మ ఆ విల్లి కూనలికి పాలు తాగించాలని 

ఎంత సేపటి నుంచో తహ తవా లాడుతూ వుంది. అన్నిటి కన్న ముందు ఆమెకు 

వాటి ఆకలి గురించే చింతపట్టు కుంది. రాతికి కూడ కరగడం తెలుసు. మానవుని 

ఆంతర్యంలో ఇంత ఆత్మ సౌందర్యం ఎక్కుడదాగి వుంది? ఇంత సౌందర్యానికి 

అధికారిగా వుంటూ చుట్టూ ద్వేషం (క్రౌర్యం, దౌర్జన్యం వీటి వల ఎందుకు ఆల్లు 

కుంటాడు? అన్నది సజ్జిన్ (గహించలేక వీయాడు. ఏదిఏ మైనా పెద్దమ్మ పట్ల 

ఆతనికి (శద్ధాభావం కలిగింది. 

విల్లి కూనలు వెదమ్మ ఒళ్ళో దూరి పండుకోవడానికి ఒక దానితో ఒకటి 

కీతచులాడు కుంటున్నాయి. రెంటికీ స్థలం దొరికింది. మూరదోది స్థలం దొరకు 

పోవడంతో ఆమె చేతి మీదుగా భుజం మీదకు ఎక్కి కునుకు పాట్లు పడు 

తోంది. ఆది కళ్ళు మూస్తూ తెరుస్తూంటే పెద్దమ్మ దానివైపు మెడ వంచి ఆప్యా 

యంగా చూసోంది. ఆ దృళ్యాని చ్చితింరాలన్న కోరిక కలిగింది సజ్జన్కు. 

ముఖానికి పులిమిన రంగులతో ఆమె ఎంతో భయంకరంగా వుందో వీల్లి కూనలతో 

అమె ఆంత కగుణావుయిగా కనపడుతోంది. 

నౌకరు బః "చు నుంచి పాలు తెచ్చాడు. పిల్పల్ని కొంగులోకి తీసుకుని 

ఆల్యూమినియం మూతలో పాలు పొయ్యమని వాడికి చెప్పి సజ్జన్తో “నువు 

వెళ్ళు' అని ఆంది. 

. fa Ree ల కా ల్ కొంఏం మధు _కాగండీ పెద్దమ్మ 
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శా సాన మిగిలింది. దొంగముండా కొడుకులందగు కలరా 

పుట్టి చావ నువ్వు నీ పాలు తీసుకపో, ఊ( వెళ్ళు 

ఆకలితో వున్న కూనలు త్వరత్వరగా పాలు నాకు తున్నాయి. సజ్ఞన్ 
ఆతని నౌకరు వెళ్ళగానే పెద్దమ్మ తలుపు వేసేనింది. ఒకొక్క గదిలో కెళ్ళి 

దొంగలు ఏఏ వసువుల్ని ఎలా చిందర వందరగా పడేనిందీ, పెట్టెలు మొగ 

లైనవన్నీ చూనిండి, దేవుడి దగర దాచుకున్న రొక్కం అంతా చెక్కు చెదర 

కుండా వుండి. అది చూడగానే ఆమె (పాణ) లేచి వచ్చింది. రిజర్వు బ్యాంకు 

భ్యదంగా వుండడంతో చిన్న చిన్న బ్యాంకు లన్నింటినీ తనిఖీ చేయడం మొద 
లెట్టింది. విసురురాయి వూడదీని దాని కిందవున్న హుండీని థాళీచేసారు. డబ్బు 

ఏమైనా దాచారేమోనని పొయ్యంతా పగల గొట్టారు ఆనవసరంగా, పడవ 

లోపలికి వున్న గడిలో దూరి డబ్బు యేమెచా దొరుకుతుందన్న పేరాళతో గడి 

నాలుగు మూలలూ పగల గొట్టి చూసారు. లాంతరు వెలిగింది. పాగ గుడ్డల 

మూటలో కట్టి దాచిన రూపాయల సంచి వెతికింది. ఆడి కనణడ బిది.. తల మీద 

చెయ్యి పెట్టుకుని కింద చతికిల బడి పోయింది. బాలా సేపు విచాంస్తూ కూర్చుంది. 

కడుపు నిండిన వల్లి కూనలు ఎగిరి గంతులేష న్నాయి 

దొంగలు పాడుచేని పోయిన సంసారాన్ని చక్క పెట్టు కుండి వెద్దమ్మ. 

వంటింట్లో పారేసిన పప్పుల డబ్బాలూ. ధాన్యం (దమ్ము, పగిలి పోయిన కుం 

డలూ, చిన్న చిన్న మసాలా డబ్బాలూ ఆన్నంటిని తిరిగి సింపి యథా స్థానంలో 

వుంచిండి. తరి స్నానం చేని రాకూర్ పూజ చేసుకుని సజ్జన్ తెచ్చిన వూలను 
ల్ల 

విగహాలకు ఆలంకరించించి. తర్వాత తలపుకు తాళం వేసి సజ్జన్ గదికి 

వెళ్లింది, నౌకరు గడిని పెకపూనూ శుభ్రంగా కడిగి తుడిచాడ. పతి వసువూ 
రా రా మొల ఇ L | టీ 

తీ=. డిడినటుగా చక* పెటి వుంచారు. పూల గతులు గదినంతా గుదాకి ప 
లు 6 గా లబ జర 

చేస్తున్నాయి సజ్జన్ కూర్చోని పెదమ్మ స్కెబను గీస్తున్నాడు తలుపు వడ్డ 

వెదమ్మును ఆకస్మాత్తుగా మూసి కొంచం తడబడుతూ, రండీ ద్దమ్మ అని 
లు అత్ 

ఆహాఎసెంచాడ్డు. 



“నావి మూడు వేలయిరవె ఆరు రూపాయలు దొంగముండా కొడుకులు 
ఎత్తు కెళారు. వాళ్ళు నాశనం కాను, ఈళ్ళ వళ్ళంతా కుషియి తూట్టుపడీ అణా 
(0 ల (A) 4 

జో అ | ఆర్ క “3 ఎ వెసలో నవా నా డబ్బు కక్కుతారు. నువ్వు చూసుండ' అని పెద్దమ్మ 

నిట్టూర్పులు వడుస్తూ శపింసింది. 

దొంగలు ఆమె సర్వస్వాన్ని ఎత్తుక పోయారేమో అనుకున్నాడు, ఆమెను 

పూరడించాడు. సజన్, వున్నుటుండి ఆమాంతంగా “కన్నోమ ల్ మనవడా, సీకు 

పెళ్ళయిందా” అని (పళ్నించిందె. 

“ఇంకా కాలేదు.” 

గోకుల ద్వారాలో నా కాడుకు ఒకళ్ళు వచ్చారు, మొతం పది మంది 

వున్నారు. పిల్ల చక్కనిది, ఇంటీ పనుల్లో మంచి చురుకు, ఆరోక్తాసు దాక 

ఇంగీలీకం చెవి పళ ఇంట్లోనే, నవు శాఅ=డి మాట్టాడ తా” 

ఆమె మాట౭కు నవుంతూ “ఉద్దులే చెకమ్మ ఆహుడే. చేసుకోను 

ఆన్నాడు సజ్జన్. 

ఇపుడు చెస్తు! న్య 

కన్నోమల్ ధర్శ భంమ్షుడయ్యాడు. నువ్వు కూడ అలాగే అయ్యేలా. కనపడు 

జ డ్ గ్ న తో శ్రీజ.” = 

తున్నావ్” ఆంది ఆమ. నసనుంతూనే నహాదడాగిం ఇచ్చాడు నను అలాంటీ 

ఖ్ wR ప ks wT ల్ ల్ 

క్ష యమ క జ. ఒకో నారి నసంపాడా చేసుకుంటా.” 
న! tar అం i, 

er భు బా wrt న్ పెద్దమ్మ ముందు తన అచారాని వలగబడు చూం టే అస్ నవ్వాపు కోలేక 

పెద వ 3 తసూ "నువ్వు గనక రామ 
శ a 

ప Py స క; నన్ను ఎంత డొచ కోవాలని పయత్నం చేసినా గోకుల్ 

నాధ్ రక్షించాడు మండా కొడుశ అందవిని ఒక్కక్క ప నాశనంచేసా, 
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సజ్జన్, 'వెద్దమ్మ తలెత్తి చూసారు గుమ్మం వెపు కన్యనిలబవుంది. ఆమెను 

చూని సజ్జన్ గాబరా పడ్డాడు. తనకు తానుగా, పెద్దమ్మ వున్న కారణంగానూ, 

పెద్దమ్మ ఆమెను పరీక్షగాచూనింది కన్య వచ్చి చాపమీద కూర్చుంది. “ఈమె 

ఎవరు?” ఆని అడిగింది పెద్దమ్మ. . 

సజ్ఞన్ ధర్మసంకటంలో పడ్డాడు. మరోకులసురాలిని కానీ, కుమారి అని 

కానీ చెప్పాడో పెద్దమ్మ ఒక్కసారి ఉవ్వెత్తున లేచిపోతుంది. కన్య ఎదురుగా 

వచ్చేప్పటికి అతని మనస్సు మళీ పూసలాడడం మొదలయింది. చటుక్కున 

జవాబు చెప్పే తొందరలో *ఈమె మీ కులసురాలే” అన్నాడు. 

“ఎవరి అమ్మాయివి నువ్వు?" అంది ముసలావిడ 

“ఈమె. వెద్దమ్మా.... ఈమెదీవూరు కార ఆంటూ సర్దేశాడు సజ్జన్- 

= ఆయితే అతగారిల్లు ఇక్క. రవుందామరి? ఈమెతాలూకు ఇక్కడ ఎవ 

రున్నారు?" 

కన్య మాట్లాడకుండా వుండాలని సజన్ ఆధిమతం. అబగ్ధం చె అబద్దం 

ఆడుతూ వెళ్తాడు ఒకపక్క. వెద్దమ్మ పశళ్నలు వేధించడం, మరోపక గాకని 

ఆక్కడే వుండడం ఈ౮ంటికి మధ్య కంగారులో నలిగిపోతున్నాడు. ఆలోచించు 

కోవడానికి వ్యవధిలేదు. గాజులేని కన్య చేతులమీద సజ్ఞన్ కళ్లు పడ్డాయి వెంటనే 

' మనసులో ఓ మెరుపులాటి ఆలోచనతట్టింది. ఆదికాదు పెద్దమ్మా ఈమె అత్తగారి 

వెపు ఆంతా చచ్చి పోయారు. ఇక్కడ స్కూల్లొ టీచరుగా వుంటోంది” అని 

తడుముకోకుండా అనేసాడు, 

“నీదగ్గిరకు ఎందుకొస్తుంది?" 

ఆపని నేర్చు కొందామని వస్తుంటాను ఆమ్మగారూ” అంది కన్య” ఈమె 

ఎవరో సజ్జన్ తాలూకు బంధువురాలనుకొని కొని. నజ్జన్ గాభరా పడుతోన్న బ్లు 

కన్య (గ్రహించి నవ్వుతూ పెద్దమ్మను తన సమారానాలతో సంతృసి పరచ 

సాగింది. 

“అయితే నువ్వు విధవరాల్ని చేసుకుంటావా?” 
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“లేదు వెద్దమ్మా! ఈమెకు పాఠం చెవుతాను. నెలకు పది రూపాయలు 

బీతం కూడాను. వెద్దమ్మ ఏమీ మాట్లాడ లేదు, కాస్సేపు ఆలోచిస్తూ కూర్చుంది. 

కాసేపయ్యాక లేచివెళ్ళిపోతూ “కన్నోమల్ మనవడా, నువ్వాలోచించు, నే నెతే 
సీ చెవిలోమా టేళాను. ఏదై నా ఆలాంటిఆ పాచ్యపు....చేయ ౫ ఎండి 

చేయనులే పెద్దమ్మ, సరేకాని పోలీసులకు రిపోర్డుఇవ్వమంటావా? 

“సోనలీసులు అక ర్లేదు, వాళ్ల సంగతి శేను చూసుకుంటా_” ఆంటూ 

పెద్దమ్మా వెళ్ళి పోయింది. ఆమె వెళ్ళిన తర్వాత కన్యఆమెఎవరని అడిగింది. 

“భారతమాత” నవ్వుతూ. అన్నాడు సజ్జన్. 

సజ్జన్ అన్నది ఆమెకగ్గంకాలేదు. ఈముసలి నెతానును భారతమాత అని 

సజ్జన్ ఆంటోందె ఆమెకునవ్వొాచ్చింది. “నా గురించి ఆమెకు అబద్ధాలు ఎందుకు 

చెప్పారు?” అని అడీగింది. 

లః (ప్రశ్నకు ఎలాసమాధానం చెప్పాలో తెలియక తికమక పడ్డాడుసజన్ 

తిరిగి సంభాళించుకొని “నిజం చెవ్పినట్లబితే నీ గురించిమీ గురించి ఆమె 

వై ఖరి ఇంకా బాగావుండేది'" అన్నాడు. 

'మీరు' అనిసజ్జన్ సంబోధించడం చేసిన మార్పును గమనించింది కన్య. 
సజ్జన్ కూడ తన మనో నిశృయం కాపాడుకోవడమా లేక కన్య తన్ను సహ 

జంగా ఆక ర్షించిడం ఈ ౦౦టి మధ్య ఏదీ తేల్చుకోలేక అవస్థ పడుతున్నాడు, 

అతనికర్లు నేలను చూసున్నాయి. ముఖం గంభీరంగా ఏదోఆలోచనలో వున్నట్టు 

పెట్టుకున్నాడు. నిన్నటి సంఘటన కారణంగా సజ్జన్ బిగుసుకున్నాడా ఆనుకుంది 

కన్య. అతని కోపాన్ని వుపేక్షిస్తూ వనకన్య “నేను కర్నల్ భాయి దగ్గర కెళ్లి 
వచ్చాను” ఆని ఆంది. 

ఆమాటలకు సజ్జన్ తలఎతి చూళాడు. కన్య చెప్పడం పారంభించింది. 

“నురుర నుండి ఓ వెద్దమనిష ఇవ్వాళ వుదయం కర్నల్ భాయీతో నాయింటేకి 

వచ్చారు.” 
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అప్పటికీ సజ్జన్ మామూలు మనిషి అయ్యాడు. కావాలని శిషాచారం 

నటిస్తూ సజ్జన్ ఆడిగాడు.” వారికి మీ_తమ ఇంటి గురించి వివరం ఎలా తెలి 

సింది?” 

“నిన్న పేపర్తలో రాగానే వారు బయలుదేరొచ్చారు. ముందు మా ఇంటికీ 
వెళ్ళారట. అక్కడ మంగళహారతులు తగలగానే ముఖం కందగడ్డ చేసుకుని 

నాఇంటికోసం వేట మొదలెట్టారట. ఇంతలో ఎవరో కర్నల్ భాయీ వేరు వారికి 

చెప్పారు. ఆంతే అతణ్ణి తీసుకొని ఇద్దరూ మా యింటికొచ్చారు” అంటూ వడలి 

వున్న ఓ కాగితాన్ని హేండ్ బాగ్ లోంచి, కన్య బయటికీ సీసింది. మడతలు వివ్పి 

సజ్జన్ చేతికి అందిస్తూ ఆంది_''ఇది మా వదినగారు రానిన వుతరం, ఆమె తన 

స్నేహితురాలికి రాసుకుంది". 

ఉతరం తీనుకుని సజ్జన్ చదవసాగాడు. చెయ్యి తిరిగిన రాతలా వుంది 

వుత్తరం ఎంతో జాలిని కలిగించేలావుంది. “నేను రాక్షసుల పాలిట పడ్డాను. 

[తిభువన్ లాలాజీ భార్యకు మనస్సంతా కుళ్లు. వారు నన్ను పువర్వివావాం చేసు 

కోవడానికి ఆంగీకరించారు, అమ్మగారైతే పెళ్ళికి ఒప్పుకోలేదు. కాని నాకు 

ఆయనకూ సంబంధాన్ని కుదిర్చితే అతచ్ధి తన స్వాధీనంలో వెట్టుకోవచ్చు అని 

అనుకుంది. ఈ ఇంటివరసవేరు చెల్లీ. దీని మహిమలే చెప్పతరంకాదు. ఎవరెవ 

రిని వేలెత్తి చూపమంటావ్? _తిభువన్ భోళా మనిషి. ఆతను ఇంట్లో వారందరి 

ముందర నన్ను వివాహం చేసుకుంటానని చాటి తన నిజాయితీని బుజూ చేసు 

కున్నాడు. విన్నమ్మ, పినతండి నన్ను కొట్టడానికి వచ్చారు. నన్ను కాపాడు 

ద్రామనే [ప్రయత్నంలో ఆమ్మ కూడ దెబ్బలు లింది. వఏనతండీ సంగతి ఏమని 

చెప్పను? ఆతను పినతండికాదు. పరమ కిరాతకుడు. నన్ను కొట్టి తిట్టి నా 

సర్వస్వం వూడ్చుకున్నాడు. చెల్తీ నేను చావాలన్నా నాకు చోటే దొర 

కడంలేదు. నా ఇంట్లో నాకు సాయం చేసేవ్యక్తి ఒక్కరూ లేరు. భగవంతుడు 

కూడ నా నమ్మకాన్ని వమ్ముచేసాడు. తండిముందు తి9భువన్ నోరెత్తలేడు, 
కన్య ఆయితే నా పక్షాన్నే మాట్లాడుతుంది. కాని పాపం ఆమె మాటవినివించు 

కునేదెవరు? నీకీవు త్రరం రాని నా మనోఖభారాన్ని కొంత తగ్గించుకుంటున్నా. 
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నువ్వు తిరిగి వుత్తరం రాయకు. పొరపాటున వాళ్ల చేతుల్లో వుత్తరం పడిందంటే 
నన్నింక బతకనివ్వరు కూడాను.” 

వుత్తరాన్ని మరోసారి చదివాడు సజ్జన్, మళ్ళీ ఓ సారి చదివాడు, 

వు తరంలోకి కళ్లు పాతి పెట్టుకున్నట్టుగా చూనున్నాడు. “ఈ వుత్తరం ఆధా 

రంగా నాన్నగారిని క్షరికించ వచ్చని కర్నల్ భాయీ ఆన్నారు నన్ను మేజి 

స్టేట్ దగ్గిరకు తీసుకుపోఐాలకవుకునా+రు. మిములి; అడిగి వెళాం ఆని 
గో Pa శ ఈ a [a 

క్రై 1 

ప్రస దించిన తల మ. మ. మంచి సలహాయే Ps 

తమరు మేజిస్టేట్ దగ్గిరకు వెళ్ళి వుండాల్సిండి. తమరిని కలుగుకోవడానికి 

వచ్చిన ఆవ్య కి ఎవరు!” ఆని ఆడిగాడు, 

సజ్జన్లో వచ్చిన ఈ మార్పుకు కారణాల్ని వెతుకుతూ, ఆతని వై పే 

చూస్తోన్న పనకన్య గోళ్ళను కొరుకుతూ=మా ఒదిన సే 

ఆమె అరె ల్లి నుంచి పక్షవాతంతో వాధిప చ. నోడ్వబేమ. లేచి కూర్చో 

లేదు. వీళ్ళు లో హూ hay సహక 3ఐచ జ్ఞానికి సద్గంగా వున్నారు. 

మనం కావాలనుకుంటే కోర్టు వారి ఆనుమతి తీసుకుని మడుర ఆమె సేట్ 

మెంటు కూడ ఇన్పీంచగలనని చెప్పారు. ఆంది, 

“కయితే తమరేమంటారు?" ఆంటూ సజ్జన్ అడిగాడు. 

=జ్రప్పు నేమంటే ఆదే” 

జేబులోంచి సిగరెట్టు తీశాడు సజ్జన్. దాని వైవు వేదాంతిలా చూస్తూ 

శ నేనీ విషయంలో ఏమనీ చెప్పను. ఇది మీ స్యంత వ్యవహారం” అన్నాడు 

సజన్. 
శె 

“నా స్వంత వ్యవహారమే అన్నమాట, మానవత్వానికి దీనితో ఏమీ 

సంవింధంలేదా? * 
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“అలా కాదు. నా వుద్దేశ్యం అదిగాదు. ఇందులో మీ తండ్రిగారూమరీ... 
మీ కటుంబం....ఆందరి (వకిష్టకు సంఖంధిచిన విషయం అని” 

"తం డిగారి (పతిష్టా” అంటూ పెద్దగా ఆరిచింద కన్య. ఆఅంతలోనేమళీ 

మెల్లిగా అంది- “వారి గౌరవంతో కాని ఆగౌరవంతో కాని నాకేమీ సంబంధం 

లేదు. ఒదినగారి గురించి వారివై నేను (ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలి. నిన్నటి నుంచి 
వారు నాపని పట్టారు. నా శీలాన్ని గౌర వాన్నీ మంటకలి పేందుకు కొంతమంది 

రౌడీలను కూడా నియమించారు”, 

ఆ చివరి మాటలు వినగానే సజ్జన్లో కన్యపట్ల ఇంతవరకూ చూవిసూ 

వచ్చిన సెర్లి విత ఒక్కసారిగా పటాపంచలెంది. గాభరా పడుతూ -'' వాళ్ళు ల 

అఘాయిత్యం చేయలేదు కదా అన్నాడు. 

కన్య చెవ్పింది సవిస్తారంగా, “నిన్న రాతి మా నాన్నగారు గదికి 

వచ్చారు. తలపు బయట గర్జించి నానామాటలు ఆన్నారు, నా గౌరవాన్ని మంట 

కలి వేస్తానని బెదిరించారు. నేను మాతం తలువు తీయలేదు” 

“తర్వాత; '' 

“తర్యాత ఆయన వెళ్ళిపోయాడు, వెళ్ళిన తర్వాత ఎవరో గుండా లువచ్చి 

తలుపు కొడుతూ నానా రకాలుగా కూతలు కూసారు. కేకలు వేసారు. వెక్కి 

రించి, బెదిరించారు. నా గది వున్న ఆవరణలో ఆంతా బోయవాళ్ళు. కూలీనాలీ 

చేసుకునే వాళ్ళు. వాళ్ళలో చాలామందిని ఐహుళా సాలిగా9ం డబ్బులిచ్చి కొనేని 

నట్లుంది. నాకు ళ్యతువులుగా మారిపోయారు. ఇవ్వాళ పొద్దున్నుంచి అక్కడే 

వుంటున్న ఇద్దరు ముగ్గురు బోయీలు వాళ్ళ ఆడవాళ్లు కూడా నాగది ముందు 

నుంచి వసూ వెళుతూ ఏదేధో మాట్లాడుతూ ఇబ్బంది వెడుతున్నారు. అప్పుడు 

కర్నల్ భాయీ వసేకాని.... పోతే ఒట్టు”, అమె చెపుతుంటే ఆమె కళ్ళన్నీ 

సీద్గ నిండుకున్నాయి. 

సజ్జన్కు అదంతా వింటే ఆమె మీద జాలిచేసింది. ఆతను గడ్డకట్టించు 

కున్న దయారసం అర్ద9మెపొంగింది. కోపంతో ముఖం జేవురించ గా మీరక్కడ 
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ఎందుకుంటారు? ఎన్నో పర్యాయాలు చేప్పాను. అందరిమాడిరి నేను తిరుగు 

టోతనీ కం తీవాణ్ణనేగా వీ వూహ?” ఆన్నాడు, 

“ఆలా నేనెప్పుడూ అనుకోలేదు" 

*మగరేమని అనుకుంటున్నారో చెప్పండి. ఇంత వెద్ద నా స్వంతబంగళా 

వుంది. బంగళా మొత్తంలో నేనొక్కలణ్ణ్లీ వుండలేను కదా. మీరు కావాలనుకుంటే 
గోడ పెట్టించమన్నా పెట్టిస్తాను. ఇంతకన్న ఏంకావాలి1 సజ్జన్ మాటలు 

వింటోంటే ఆమెకు నవ్వాచ్చింది. “పీ దంతా ఆర్థంలేని కోపం. ఆయినా నేనే 

మనుకోనులేండి” అని ఆంది నవ్వుతూ. 

కన్ణ పకపకా నవ్వగానే సజ్జన్ కొంచెం తమాయించుకున్నాడు. తాను 

అనవసరంగా తెచ్చుకున్న భావో, దేకానికి కించపడ్డాడు. ఆతని మానసిక పరిస్థితి 

విచితంగా తయారైంది. రాతి నిర్ణయించుకున్న _పకారం ఆతను ఆమెను 

పూర్తిగా మరచివుండలేక పోతున్నాడు. పోనీ ఇన్నాళ్ళ నుంచి ఆమె వ్యవ 
వోరంలో చూవుతూ వచ్చిన అత్మీ యతను మళ్ళీ ఆంగీకరించ లేకుండా వున్నాడు. 

ఏం చెయ్యాలో తోచక కన్య కళ్ళల్లోకి చూస్తున్నాడు. వెనకటిలా ఆమెకు ఎంతో 

దగ్గిరగా వున్నట్లూ, రాతిఆనుకున్న పకారం అంటకుండా వుండాలనుకొన్నట్లు, 

ఠన్య మళీ ఆంది. “ఆంత పెద్ద బంగాళాలో ఏదో ఒక భాగాన్ని కీరా 

యికీ తీసుకుని వుండేంత అర్హత నాకు లేదు. ఒకవేళ నా మనస్సు తృప్తికోసం 
కిరాయి పదిడూపాయలని ఇద్బారకోండి,. ఆది మరి ఎంతవరకు సమంజసంగా 

వుంటుంది” 

దానికి సమాధానం ఇస్తూ సజ్జన్ అన్నాడు= "నా అద్దె కొంపలో దేనినీ 

నేన మీకు ఇవ్వడం లేదు కదా. నీకెందుకుకీ దుగ్ధ? పైగా ఆలా ఇద్దామని నేను 

అనుకున్నా (పస్తుతం వఏదీఖాశీలేదు. మీరు కష్టాల్లో వున్నారు. ఒక న్నేహితునిలా 
ఆదుకోవాలని కోరుకుంటుంన్నాను. మిరు నాకు పతిఫలంగా ఏమి కవ్వనక్క- 

ర్లేదు. నేను చెప్పిన (ప్రకారం చేసే పక్షంలో ఈ చిక్కులోంచి పసుతం బయట 
పడతారు. ఇప్పుడే ఏమీ అపాయం వుండదనుకోండి. కొని తీరా ఈ వుత్తరం 
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ఆధారంగా మీరు కోర్దుపరంగా చర్య తీసుకొన్న రోజూ మీకు మళ్ళీ అలాంటి 
విపత్తు తస్పదు”. 

“మీరు నమ్న 'నువ్వు' అని సంబోధించేవారు. మళ్ళీ “మీరి అని మొద 
లెట్టా రెమి టి? ” 

= ఎందుకంటే నేనిప్పుడు దేవత నయ్యాను గా” వ్యంగ్యంగా ఆన్నాడు 

సజ్జన్ ఆనర్మో కిని విని కన్య మెదలకుండా వూరుకుని తలదించుకుంది. 

కొన్ని త ణాలు ఇద్వరిమధా నిశ బం. చివరికి నిశ్శబ్తాన్ని చెదరగొషు 
ద ( ళం ఖద 

తున్నట్లుగా పొడిగా దగ్గుతూ కన్య అంది “ఓ మాట చెప్పమంటారూ?” అలా 

అడుగుతోంది ఆమె కళ్ళు సజ్ఞన్ కళ్ళల్లోకి చూశాయి, 

ఇ ఏమిటి” అన్నాడు సజన్ కూడా ఆమె కళ్ళల్లోకి చూసూ. 

కన్య రెప్పలు డించుకుంది. ఆమె ముఖం గంభీరమైంది. ముఖకవళిక 

కొంచెం ఎరగా కూడా ఆమింద. తలి ఎత్తుతు మళ్ళీ ఆమె అంద్. “నేనుమిమ్మల్ని 

(పథమంగా కలిసినప్పుడు ఓ మంచి పసికి ఓ వ్యక్తి నుంది సహాయం పోందాలనే 

కోరిక మినహా మరేభావమూ నాలో లేదు. కాని మీరు మన కలయికల్ని మీ 

మనోర ధం[పకారం దాలా త్వరగానే మలచుకొన్నారుం ఆడి నాకు చెడ్డ ఆనివించ 

లేవనుకోండి. కాని మీలో వచ్చిన ఈ మార్పుకు నేను ఆశ్చర్యపడ్డాను.... 
వుండండి... నన్ను మాట్లాడ నియ్యండి. మీరు చెడ్డవారని నేను అనుకోవడం లేదు. 
కాని ఒక్క నిజంచెపాను. కమించండి. మీరు నన్ను ఓ న్నేహితురాలికంటె 

ఎకుపువగా, మరోవఎధంగా అనుకొంటున్నారు, ఆన కోవాలని కోరుకుంటున్నారని 

నేను ఫీలవుతున్నాను. ఆ మీ వైఖరి నేను సరిగా ఆర్థంచేనుకో లేక్ష పోతున్నాను! 

నిర్మొహమాటంగా కన్య చెప్పిన మాటలకు సజ్జన్ ఉలిక్కి పడ్డటయ్యాడు, 

“నువ్వు నిజాయితవె నొక్కి ఎలా మాట్లాడుతున్నావో, నేను కూడా అలానే 

మాట్లాడితే? నీగురించి నేను ఇంకోవిధంగా అనుకోవడానికి నువ్వేమా (తం తోడ్సడ 

లేదా?" అని ఆడిగాడు, 

202 



అ మాటలకు కన్యకు సిగ్గు ముంచుకొచ్చింది. ఆది [గహించిన సజ్జన్ 

కొంచెం ధెర్యం తెచ్చుకొని మళ్ళీ మొదలెట్టాడు. *'నా వరత నేను ఖచ్చితంగా 
ఒక్కమాట మాతం చెప్పగలను, నేను పూర్తిగా సత్ప్రవర్త నకల వాణ్ణి కాక 

పోవచ్చు. కాని నానడవడిక అంత చెడ్డదీకాదు. మరి సీగురించినేను ఏర్పరచుకున్న 

అభిపాయానికి సంబంధించినంతవరకు సిన్న టి వరకు ఏవిధంగా నీ గురించిఆను 

కొంటూవుందీ, ఆవిషయం గురించి ఆప్పుడే ఇద మిత్తంగా చెప్పడంక షం. ఏది 

ఏమైనా కానీయ్, నావల్ల ఏమైనా పొరపాటు జరిగివుంటే నన్ను క్షమించు, నేను 
స్రీలంటే గౌరవభావం కలిగివుంటానని సిగూవింకోవడానికి అవకాశం ఇయ్యి”. 

“మీ గురించి నా మనస్సులో ఎప్పుడూ అపనమ్మకమూలేదు, అనుమా 

నమూలేదు. ఇకముందు అలాంటిది ఎప్పటికీ వుండదు కూడా. మీ పరిచయం కలి 

గిన తర్వాత నా జీవితంలో ఓ కొత నమ్మకం ఆంకురించింది”. 

సజ్జన్ పతి షైంచుకున్న ఆదర్శాల మహలు మళ్లీ వూగిసలాడడం మొడ 

లెట్టింది. ఆతను చాలా తీక్షణంగా ఆమె కళ్ళలోకి చూశాడు. అతని దృషి ఆమె 

గుండె లోతుల్లోకి దూసుకుని పోయేటంత వాడిగా వుంది ఆ వాడితనానికి ఆమె 

తట్టుకోలేక పోయింది. ఉదేకాన్ని నిగహాంచుకుంటూ (ప్రసంగాన్ని మార్చి ఆడి 

గింది, 

“మరి ఈ వుతరం గురించి ఏమి చేయమంటారు?” 

సజన్ కూడా అప్పటికి సంబాళించుకున్నాడు, ఏమీ జరగనట్టుగా 
జ శ 

అన్నాడు - “కర్నల్ దగ్గరకు వెళ్ళదాం పద. నా వుద్దేశంలో శః వ్యవహా 

రంలో వెంబడే చర్య తీసుకోవాలి. ఆది కూడా ఇవా శే ఆయిపోవాలి. అది 

సరే. ఇప్పుడు నువ్వు ఎక్కడవుంటావ్? అక్కడైతే. ఎట్టి పరిస్టితులోనూ 

నిన్నుండనియ్యను". 

కన్య కదలకుండా కాలిబొటనవేలుతో నేలరాస్తూ వుంది. చివరికి నోరు 

విప్పి “ఇవ్యాలీకి ఎక్కడైనా వుంటాను. మీ దగ్గరెనా, కర్నల్ భాయిదగ్గ 

రైనా. రేపటికి ఏదో ఒక ఏర్పాటు మీరే చెయ్యాలి”. 
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కొంచేం ఆలోచించి సజ్జన్ అన్నాడు -_ "కేసర్ బాగ్లో నా ఇల్టుందీ. 

దానివై ఇంకో అంతస్తు వేయడానికి పర్మిషన్ ఇచ్చారు, పాను ఆ|సూవ్ చేశారు. 

నీకోసం వెంటనే ఓ ఆంతస్తు కట్టిస్తా. అప్పటివరకు....” 

- కన్య ఆతనివెపు చూస్తువుంది. కళ్ళార్పకుండా ఆమె వెపు చూస్తూస జన్ 

ఆ వాక్యాన్ని పూ రిచేసాడు - “అప్పటిదాకా నువ్వు నాదగ్గ రేవుండు. నువ్వు 

కర్నల్ దగ్గిరవుండడానికి నాకేమీ ఆభ్యంతరంజేదు, కాని భార్య పాతకాలం 
మనిష్, నీగురించి ఎవరూ మరో విధంగా భావించడం నాకిష్టంలేదు” 

“కాని మీ దగ్గిరవుంటే పపంచం నన్నాడి పోసుకోవడం మానేస్తుందా? ఓక 
రిదాకా ఎందుకు. స్వయంగా నా తం|డిగారే మిమ్మల్ని ఓ విసురు విసరారు. 

పోనీలెండి. మీరు చెప్పిన (పకారమే వుంటాను లెండి 

సజ్జన్ హృదయం ఆనందంతో పరవ న్ తొక్కడం మొదలెట్టింది. 

కన్యను తన చేతులో బందించి చేద్దామన్న ఉ. దేకం వచ్చింది. కాని సజన్ భౌతి 
ల ౧ _ జ 

కంగా సజ్జనునిలాగే కనివించాడు. ''జ్మాగతగా వుండాలి నుమా" ఆని ఆ 
నందుడికి బుదుడు చెవ్పన నలహా సజన్కు జవికి వచ్చింది. 

© జె ష్ 

16 
సజ్జన్ రోజువారీ కార్య [క్రమంలో నేటి నుంచి మరో మార్పు వచ్చింది. 

కర్నల్ ఇంట్లో ఫలహారం జేని ఆతను చౌక్కు పోకుండా తన బంగళాకు 

వచ్చాడు. యజమానికి దేవుళ్లంటే _శద్ధాసకులు కలగడం చూని ఆతని 
నౌకర్ణంతా నిన్న మధ్యాహ్నంనుంచి పరమ భాగవతో తములయ్యారు. వారికృవ్ని 

ఫలితంగా నిన్నటి వరకు బూజు కూడా దులప డానికి నోచుకోని రాకూర్ 

ద్వారా ఇవ్వాళ కొత పెండ్లి కొడుకులా అన్నిటినీ వివ్ప్ తుడిచారు. ఠాకూరు 

ఛృతానికి పోటీగా నిలబెట్టిన వెండి కరలు తళతళ మెరుస్తున్నాయి. ఠాకూర్ 

మండపంలో రెండు వైవులా చలవ రాతి స్తంభాలపై నెమిలి ఈకల చామరాల్ని 
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పట్టుకొన్న న్ర్రీల బొమ్మలు మునపటి కన్న ఎక్కువ పరికుభంగా కనపడు 
తున్నాయి, తోటమాలి కూడా ఈరోజు ఒళ్చుదాచు కోలేదు, బంతిపూల తోరణాలు 

దండలూ మందిరం ఆందాన్ని నాలుగు రెట్లు చేశాయి. పూజారి కూడా వేళకు 

ముందే వచ్చి రఠాకూరుకు స్నానం చేయించి బాగా అలంకారం చేళాడు, భక్తిని 

చాటుతున్నట్టుగా “జయ్ జగదీష్ హరే” అంటూ మంగళాన్ని పాడు తున్నాడు. 
ఆటువంటి సమయంలో మందిరంలో కొచ్చాడు సజ్జన్. యజమానిని చూడగానే 

పూజారి కాళ్ళు చేతులు వణికాయ్. ఏదో విధంగా మంగళ వోరతి ఇచ్చాడు 

కన్నార్ప కుండ ఇదంతా చూసూ నిలబడ్డాడు సజ్జన్ . తన తల్లి ఆత్మ ఆస్టా 

నంలో వుందనీ తన దగ్గరకు రాగానే ఆమె ఆత్మ శళాంతించిదన్నట్టుగా ఆను 
కొన్నాడు సజ్జన్, పంతులుగారు భయంతో తడబడుతూ సో[తం చేస్తోంటే అది 

చూని సజ్జన్కు నవ్వొచ్చింది. మశం కొని వేసిన ఈ దివాలాకోరు ద్రాహ్మణ 

దళారి నిండు నిష్టతో ఎలా చెయ్య గలడని తలచాడు. 

తనకు ఎంత వరకు దైవం పట్ల నిమ్టవుందని లెక్కకడుతూ ధ్యాన 

మందిరం నుంచి సజ్జన్ బయటికి రాగానే సాలిగాం, లాలా జానికీశరజణ్ వచ్చి 

వేచివున్నట్లు తనకోసం పెట్టిన చీటీద్యారా తెలుసుకున్నాడు! “ఎంత సేపయింది 

వాక్లైచ్చి” ఆని అడిగాడు ఓ నౌకర్ను, 

"ఇరవై నిముషాలకువెన అయిందండీ" 

“టి ఇచ్చావా!" 

“అవును |పభూో 

"వాళ్లకేమని చెప్పావ్?" 

“యజమానులు వూజా నుండిరంలో వున్నారని చెప్పాను”. 

“వాగుంది" అని సజ్జన్ గదిలో కెళ్ళాడు గుడ్డలు మార్చుకోవడానికి, 

గుడ్తలు మాష్చుకుని సజ్జన్ డాయింగు రూంలోకి రాగానే ఇద్దరు మహా 

ళయులు హృదయ పూర్యకంగా స్యాగతం పలికారు. సాలిగాంతో సజ్జన్కు 

వూర్వు పరిచయం లేదు. లాలా జానకీళశరణ్ రాజా సాహెబ్గారి పొరుగింటి 

205 



వ్యక్తి కావడం చేత స్వయంగా తాను కొన్నోమల్ మనుమడు అవడం వేత, 

ఆకనితో మాతం సజ్జన్కు కనపడీ నప్పుడల్తా ఓకరి కొకరు నమస్క_రీంచు 

కోవడం వుంది. 

చేతులు జోడిసూ నజ్జన్ తాను రావడం ఆలస్యమై నందుకు క్షమాపణ 

చెప్పు కున్నాడు. లాలా జానకీళరణ్ బక్కగా వుంటాడు. నిగ్గుదేరిన దేహం. 

పల్చని వెదిమలు. దట్టంగా లేని మీసం, సున్నితమెన ముక్కు. నడివయన్నుం 
టుంది. సజ్జన్ శమాపణకు సమాధానంగా లాలా జానకీళరణ్ “ఏమీ ఆలస్యం 

కాలేదు. నువ్వు పూజ కూడా చేసావని తెలిని ఇంకా ఎంతో సంరోషించాంో 

అన్నాడు. 

ఇక్ సాలి[గాం దుబ్బు మీసాలు. తలవైె తెల్లటి టోపీ కళ్లద్దాలోంచి తొంగ 

చూస్తోన్న కళ్ళను దైన్యంగా చిన్నవిగా కేస్తూ సజ్జన పై తానూ ఓ పొగడను 

విసిరాడు. "సజన్ సాహెబ్ వంశం అంటే ఏమిటి? ఏం కథ! ఆయన ఎంత 

పెద్ద కళా కారుడు, ఏం సంగతి ఇండియా హోల్ మొత్తంలో, ఆందులో 

సరస్వతీ వరపసాది, ముఖ్యంగా అటువంటి కళకు దైవ కటాక్షం కావాలండీ. 

అటు వంటి వ్యక్తి భజే చెయ్యరా. హీ హీ హీ” అంటూ ఇకిలించాడు. 

వెండి నగిష్ పొన్ను తొడిగిన కరవై రెండు చేతులూ ఆనించి సరిగ్గా 

కూర్చుంటూ లాలా జావకీశరణ్ మళ్ళీ పారంధిఎంబాడు, *ోమన వాళ్ళలో 

వాడివి ఇంత పేరు సంహాదింకా వంటే మాకు చాలా సంతోషం ఇప్పుడు మా 

వీధిలోనే వుంటున్నావు. ఓ రోజు రాజా సాహెబ్ మా ౬లటి కొచ్చి క్ గ్వురించి 

ఎంతగానో చెప్పారు. పట్టప్పుడు కూడా నిన్ను ఆడుగు తారనుకో". 
గ 

“వారు మాకు పెదలు. ఎప్పుడూ మా యోగన్నేమం కనివెడుతుంటారు ” 

ఇంతలో మళ్ళీ సాలి గాం ఆందు కుంటూ “మెము వీరిద్దరి న్నేహితుల్ని 

బాగా ఎరుగుదుం. వీరి వేరు మాతం విన్నాం. తీరా ఇప్పుడు చూస్తే అక్షరాలా 
గీ 
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సజ్జనుని లాగే ఉన్నారు. హె....హె... హెల్ ఆంటూ మళ్ళీ ఒపర్యాయం 

పళ్ళు ఇకిలించాడు, 

భాయీ, ఇవ్వాళ మీ దగ్గర కోపపోజభ తీసుకొచ్చాం. దాని విషయంలో 
వీరిని అంటే సాలి గాం గార్ని కూడ ఒవ్పించా:. వాజకీయాలు ఆనేవి ఎపుడూ 

వుంటూనే వుంటాయి, కొంచెం | పజానీకానికూ.. డ* పసికి వచ్చే పగి కూడా 

చెయ్యాలి అని వీరితో అన్నాను. సరే అని ఒప్పు కున్నారు.శుక్షాగారు, కర్నల్ 

గారు మాకు చిరకాల స్నేహితులు. (పారింభించే నుందు సీ సలహా కూడా తీసు 

కుంటే బాగుంటుందని అనుకున్నాను. నీ ఆభిపాయం ఏమిటో చెపితే తర్వాత 

మేం ఉప కమిసాం.” లాలా జానకీశరణ్ పసంగాల మధ్య తనకు కావలనిన 

పౌయింట్లను అతి నేర్పుగా అరికిసాడు. క విమానాల సేంవెట్ యొక్క 

(పభావం ఆయి వుంటుందని స సజ్జణ వనాడ్తు. దాక చురగ్గా (పవరినూ 

వైకి ఏమీ తెలియనట్లుగా పతి మ ంచి ఒకీ నాషిహాకారం ఎప్పడూ 
వుంటుంది. చెప్పండి, నన్నేం చేయ మంటారు?” అగి ఆడిగాడు, 

సాలి గాం యుక్తి గా ఆన్నాడు- “మసోళయా,; వేం కాజకీయాల 

బురదలో దొర్లు తుంటాం. మాకు మీటింగులు చెయ. 

ఇవ్వడం ఒక సలు విషయం తెలుసండి. వజా నామాని? జ్హా 

డానికీ ఏదైనా యం స చప్పుంజ” 

= అవును భాయీ నువు డేః 

చెయ్యగల ఏదైనా వుపాయం ey లారా బ్తో ముకం. జకిగింకి 

చూళావు బొమ్మల ఎగ్జిబివగ్ బ్రూనో వ i 

చెప్పాను", 

న్ . * 

“దాని వల్ల ఏమీ [పయూజెం వుండడు 
రా = 

చెగా మీలో ఇప్పుడ బొమ్మలాపు కొనేవారు కూడా ఎవ్యకూ లేరు హీ హా 
వు ప్ చి తాల (ప్రదర్శనం పెటి న్సే బావుంటుందని నెను వారిక్ సలహా 

పూ 

ఇదా*ను. దీనివల ఈనాటీ కళను , ప 
™ అ 

_పజలు తెలుసుకోవడానికి ఆవకాళం దెచుకు 



తుంది" ఆంటూ సాలి గాం (పసంగానికి కావలసిన మలుపు ఇద్బాడు. సాలి గాం 

అంచనా [పకారం ఆతను సంధించిన బాణం వెళ్ళిలశ్యానికి తగిలింది తన 

చితాలతో (ప్రదర్శనం పెద్దే [పసావన సజ్జన్కు నచ్చింది, 

సాల్మిగాం మళ్ళీ ఆందు కున్నాడ- “వార్ ఎక్సిలెంసీ క్యారా దీనికి 

[పారంభోత్సవం చేయిద్దాం. ఇరవయ్య లేదీకల్తా మనం (బన్మాండంగా ఈ 

(దర్శనాన్ని చెయ్యాలి. అన్ని పనులు నెరవేరు తాయి... అయితే సజ్జన్ 

గారూ, మీరు ఆర్షిస్టులందరి చితాల్నీ "సేకరించండి ఆలా సేకరించడం ఒకవేళ 

ఇబ్బందిగా వుంటే మీ చితాలతోనే ఏర్పాటు చేద్ధాం. ఒకటీ ఆరా గాంధీగారి 

చితాలు కూడా వేయండి.'' 

దీనికి నవ్వుతూ సజ్జన్ ఆన్నాగు_ '“'ఆఅంటే ఇది కూడా ఎలమన్ 

స్టంటులో ఓ భాగం అన్నమాట''. 

లాలా జానకీశరణ్ చిన్నగా నవ్వాడు, సాలిగాం పీస్ మాట్రాడ కుండా 

గంలీరంగా ముఖం పెట్టాడు. లాలాజీ అందుకుని “దీనివల్ల ఎలక్షన్ కు కూడా 

కొద్దిగా లాభం వుండొచ్చు. కాని మా తలంపంతా |పధానంగా (పజానీకానికి ఈ 

చి తాల (పదర్శనం ద్యారా చైతన్యం కలిగించాఐనే” అని అన్నాడు. 

తానేగాక నగరంలోని చితాకార లందరి సహకారంతో ఓ చి,తాకళా 

[దర్శనాన్ని వీర్చాటు చేయడానికి సజ్జన్ ఆంగీకరించాడు. వెళ్ళుతూ వెళ్ళుతూ 

[పదర్శనానికి సంబంధించిన కరపతం వేయడానికి దాంట్లో సజ్జనూ ఆతని 

యిద్దరి స్నేహితుల పేర్టూ వేయ డానికి అనుమతి పొందాడ. 

మహిపాల్ తన పేరు వేయడానికి ఆభ్యంతరం చెవుతాడని అనుకోలేదు 

సజ్జన్. ఆతనిప్పుడు కలుసుకుందామా ఆనీ, ఆమెసు కలుసుకొని ఈ [ప్రదర్శనం 

ఏర్పాటుకు తాను అంగీకరించడం వల అమె మరో విధంగా లాసింబరాదనీ 

కోరాలనుకుంటున్నాడు. సాలిగాం ఒకవేళ తన ఎత్తులో సజ్జన్ ని చిళ్తు చేయా 

లనుకుంటే దానికి వైఎత్తు వేని అతణ్ణి చిత్తుగా ఓడించగలడు. 

లాలా జానకీశరణ్ ను తనకారులోనే దిగబెట్టింలాడు సజ్జన్. 
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సజ్జన్ తన గడిలోకి వచ్చాడు. నిన్నటి వాడిపోయిన పూలు చూడగానే 
తటాలున పెద్దమ్మ జైఎకి వచ్చింది నజ్జన్కు. నిన్నీ చేళ నోట్లో గుడ్డలు కుక్కి 

మంచానికి కర్తేని వుండగా చూళాడు. ఇంత ఆయినా కూడా దొంగ తనానికి 

కాక పిల్లికూనలు ఆక లిగావున్నాయని ఎంతో నల౭వ౭లాడింది, పెద్దమ్మ స్యతా 

వంలోవున్న ఈ వైరుధ్యం చూసి ఆతనికి ఆశ్చర్య వేసింది, ఎప్పుడూ పరుల్ని 

ద్వేషించే పెదమ్మ దయారసం ిందించగల్లినప్పుడు తప్పుతోవపట్టిన తన 
మనస్సును ఎందుకు సక్రమమార్గంలో వెబ్టలే.ను? తనకు కన్య మళ్ళీ మళ్టీ 

ఎందుకు జ్ఞాపకం వసోంది। కన్య తనను మందచివాడిగా అనుకుంటుఎదా, చెడ్డ 

వాణ్ణిగా ఆఅఆనుకొంటుందా అన్న తలంపే ఎంకుకు రావాలి? మనస్సును ఏకా గం 

చేసుకుని సజ్జన్ వెద్దమ్మ చి తాన్ని గీయడం ఆరంభించాడు. 

ఆలాంటి సమయంతో మహాకవి బోర్గారు సళ్ళు ఇకిలిసూ గదిలో 

మెల్లిగా అడుగుపెట్టాడు. బోర్ని చూడగానే సజ్ఞన్కు అరికాలి మంట నెత్తి 

కెక్కింది. అయినా నోరు విప్పకుండా తన పని చేసుకుంటున్నాడు. 

విఠ హేష్ “నాకు తెలుసు సజ్జన్ భాయి! ఈ సమయంలో తాముకళా సార 

నలో మునిగి తేలుతూ వుంటారని.” అని వెకిలిగా నవ్వుతూ “ఎవరి చితాన్ని 

గీస్తున్నావ్?” అని సజ్జన్ను (వశ్నించాడు. 

““నీ తలకాయ; '" అని అందామనుకున్నాడు సజ్జన్. కాని ఎందుకోవూరు 

కున్నాడు. కిమ్మనకుండా (విష్తో పని సాగించటం మొదలెట్టాడు. 

విర హేష్ బయటి తలుపుకు ఆనుకుని చతికిలపడ్డాడ. వెద్దకోడలు ఇంటి 

కిటికీ వెపు చీటికి మాటికి చూస్తూ, ఏదేదో కల్పించుకుని బిగ్గరగా నవ్వుతూ 

వెకిలి చేష్షలు చేస్తూ ముప్పావుగంట గడిపాడు. మధ్యమధ్య నేను తాజాగారానిన 

గీతాలంటూ పనివించాడు, 

చెయ్యి చూవీస్తూ సజ్జన్ చాలాసార్లు విరహేష్కు నచ్చచెప్ప డానికి 

[ప్రయత్నించాడు ఈ సమఠరోం రచ్చచేయవద్ద నీ ఇక్కడ నుంచి పలాయనం 

చెత్తగించమని ఒకరైతే నోరు కూడా విప్పి కుండబద్దలు కొట్టినట్టు చెప్పాడు 
“నాకిప్పుడు ఏకాంతం కొనాలి. మరో సమయంలో రా” అని, 
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“మరో సమయంలో వసా అనుకో. కాని.-.. సజ్జన్ భాయీ అసలు విష 

యం ఏమిటంటే నీ దగ్గరకు వసే నాకేమిటో _పేరేపణ కలిగినట్లుంటుంది. నీ 
ఇంటికి వసే ఏదో కొతన్ఫూర్తి క్రొత్త చెతన్యంతో నా మనస్సు [పాణం 

పోసుకున్నట్లు ఆవుతుంది. నేను నిన్ను-మిమ్మల్ని తొందర చేయనుగా. ఇక 

చూడు నేను నోరు వివ్పితే అడుగు". 

ఆవిధంగానే కాస్పేపటి వరకు బోర్ పెద్దకోడలు కిటికీ వెవు చూస్తూ 
మెదలకుండ కూర్చున్నాడు. మళీ కూనిరాగం తీయడం మొదలెట్టాడు, మళ్లీ 

ఆతని పురంలో ఏం దూరిందో “సజ్జన్ భాయీ” అంటూ అతణ్ణి పలకరించాడు. 

“బీ చెయ్యనా? నాకు మంచి మూడ్ వసోంది". ఆంటూ సజ్జన్ బదులు 

చెప్పకముందే స్టోవ్ దగ్గరకు చేరపోయాడు. స్లోవ్ వెలిగించి నీళ్ట పెట్టాడు. ఓ 

నిట్టూర్పు విడుస్తూ పురాణం మొదలెట్టాడు-*“సజ్జన్ భాయీ, గాలిల్ మహాకవి 

ఎంత బాగారాళాడు |పేమగురించి- 

ఇష్క్ పర్ జోర్ నహీ హేయే ఓ ఆతిష్ గాలిబ్” 

కి లగాయేన లగే బార్ బురూయే న బనే 

[ పణయం అంటే ఒక చితాతి చిత మైన అగ్నిజ్వాల. ఆది అంటిన 

అంటుకోదు. ఆర్పితే ఆరిపోదు.] 

“ఆపు! సజ్జన్ భాయీ, మీతో నిజం చెపుతున్నాను. వృదయం రగల 

నంతకాలం ఏ కవి కూగ మహత్తర రచన చెయ్యలేడు సుమా. మీరు చూస్తూ 

వుండండి. ఆతి త్వరలోనే నా రెండో మహ తర గీతాన్ని రాయబోతున్నాను"'. 

సజ్జన్ మాట్లాడ కుండా బొమ్మకి రంగులు వేసున్నాడు. విర హేష్ మళ్ళి 

తలుపు దగ్గరకొచ్చాడు. తలపుమీది చెంప ఆనించి, వెద్దకోడలు కిటికీ వెపు 

చూసూ మళ్ళీ కూనిరాగం గీయడం మొగలెట్టాడు. “వాట్ తుమరి తత్త ప్యారీ! 

అంభియాన్ హా ఆంభఖి యాన్ హారీ” [ _వేయసనీ, సీ కోసం ఎదురు చూసి 

చూని నా కళ్లు" కాయలు కాచాయి, | 
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టీ తయారయింది. వీర హేష్ ఒక్కడే టీ అంతా తాగేళాడు సీజన్ సిగ 

లెట్ కేసులోని నిగరెట్టన్నీ వూదేసాడు. చాలాసార్లు మనోవ్యధను ఒలికిస్తూ 

పాటలు పాడాడు. ఒక్క. పర్యాయం పెద్దకోడలు కిటికీ దగ్గర తళుక్కుమని 

ఎవరి ముఖమో మెరిసి మాయమెండి. మజునులా విరహేష్ చారెడంత కళ్లు 

చేసుకుని అటువైపు చూళాడు. ఆతనికి కావలసిన వ్యక్తి కాదు. నిరాశతో విర 

హేష్ మరింత బిగ్గరగా విరహగీతాలు పాడడం ముదలెట్టాడు. 

మెట్లు ఎక్కుతూ వస్తోన్న మహీపాల్కు కళ్లు మూనుకుని చెంపచెయ్యి 

ధరించి తన్మయంగా పాడుతూన్న విర హేష్ కంటపడ్డాడు. అ అవరారాన్ని 

చూడగానే అతనికి కంపరం పుట్టుకొచ్చింది. 

ఎవరో వస్తున్న ఆలికిడికాగానే కన్య వస్తూందని అనుకున్నాడు సజ్జన్. 

ఆతని మనస్సు ఉల్లాసంతో నిండిపోయింది. 

తలుపుకు ఆడ్డంగా చతికిలబడ్డ విర హేష్ను చూన్తూ “కొంచెం కార్లు 

ముడుచుకుంటావా మహాకవీ! లోపలకు పోనీయ్*' అని అన్నాడు మహీపాల్. 

““గరూ, గురూ” ఆంటూ మహీపాల్ రెండు కాళ్ళు పద్టేసుకున్నాడు; 

విర హేష్. ముఖం మీద కొచ్చిన జులపాలను వెనక్కు. విసురుకుంటూ లావు 

కళ్ళద్భాల్లోని గుడ్డని భావయుక్తంగా ఆడిస్తూ “గురువుగారిని సందర్శించు 

కున్నాను. ఇక నా పని నిర్విఘ్నంగా నెరవేరుతుండి' అన్నాడు. 

కన్యకు బదులుగా మహీపాల్ రావడంతో సజ్ఞన్కు కొంత అళాభంగం 

కలిగింది. ఆయినా మనసు సరి వెట్టుకున్నాడు. 

మహీపాల్ ఎంతో ఆలిసిపోయినట్లుగా కచివించాడు దిండును ఆసరా 

చేసుకుని కూర్చున్నాడు. స్నేహితుని ముఖవర్చస్సు కనిపెట్టిన సజ్జన్ _బష్ను 
పక్క వెర్తేశాడు. 

౨౧౮కువ్పగారూ మళ్ళీ ఓ కొతపాట రాస్తున్నాను” గ్ విర హేష్ 

అన్నాడు, 

సజ్జన్ మర్యాదగా విర హేష్కు చెప్పాడు-“విర హేష్ హీవాల్తో నేను 
కొన్ని ఆవసరమైన విషయాలు మాట్లాడాలి”. 
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ఆ ఆ(. నిర్భయంగా మాట్లాడుకోండి. నేను డాబా మీదకు పోతాను. 
ఇవ్వాళ గురువుగారొచ్చారు. వారి దయవల్ల నాపాట వూరి ఆయిందంటే-గురువు 

గారూ, మీరు ఆశీర్వదించారంటే, ఇది నా రెండో మవాత్తర గీతం అవుతుంది. 
ఇది పూర్తి చేయడమే అలస్యం. చక్క బొంబాయి వెళ్ళిపోతాను. గొప్ప 
కార్యాన్ని సాధించాలనే కాంక్షను గుండెలో పదిలపరుచుకొని, వుంగరాల జుత్తు 

వెనక్కు. తోసుకుంటూ విరహేష్ లేచాడు. ఒళ్ళంతా విరుచుకుంటూ పెద్దకోడలు 
కిటికీ వైపుగా చూస్తూ బయటికి నడిచాడు. 

విసుక్కుంటూ సజ్జన్ అన్నాడు_“వీడి దుంప తెగ, పట్టుకుంటే జలగలా 

ఒదలడు. ఎవరు చెప్పినా వినడు ఒక కర్నల్ మినవో. సరే, ఎందుకలా 
దిగులుగా వున్నావ్? వదినగారికో ఏమైనా మహాభారతం నడిచిందా?” 

కాదన్నట్టుగా తల ఆడించాడు మహీపాల్. సజ్జన్ మళ్ళీ అఆడిగాడు- 

'““నువ్వేదో దిగులుగా వున్నావ్. నిన్న నీ మరిది పెళ్ళని కర్నల్ చెప్పాడే” 

= వెళ్ళి మొన్నే ఆయిపోయింది. నిన్న సమారాధిన'' 

సజ్జన్ కొంచెంసేపు మౌనంగా వుండి మళ్ళీ అడిగాడు _ "ఆయితే ఏదో 

బహుమానం ఇవ్వాల్సివుంటుంది”. 

“ఇచ్చేసాను” 

ఎమీ తోచక సిగరెట్ కేసు తీసాడు జేబులోంచి, కేసు భాశీ. బయటికి 

చూస్తూ ''అరే బోర్” ఆంటూ విలిచాడు. 

“నిగ రెట్టా, ఇదిగో” ఆంటూ మహీపాల్ జేబులోంచి వెరై తీసి సజన్ 

వైపుకు విసిరాడు నేలమీద. 

“గురూ, నాకూ ఒక్కసిగరెట్ * అంటూ ఒక్క పరుగులో వచాడు 

బోర్. 

మహీపాల్ బోర్ని అడిగాడు-''ఏం చేస్తున్నావ్ ఇప్పుడు” నే: మీర 

సిగరెట్ ప్యాకెట్ చేతిలోకి తీనుకుని వాళ్ళిద్దరికీ చెరి ఒక సిగరెట్టు ఆంది స్తూ 
నవ్వుతూ టోర్ అన్నాడు-'' గురూజీ, పనా. అదే ఈ పాట రాస్తున్నాను” 
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కస పొట్ట ఎలాగడుసుండి? కుటుంబాన్నీ ఎలాపోషిస్తున్నావ్! సీకు 

పెళ్ళ్గయిందనీ, వల్లా జల్లా వున్నారని విన్నాను. 

"విల్లా జల్లా ఆంతా పుట్టింట్లో వున్నారు, గురూజీ, మీకేమని చెప్పను 

గురూ నాభార్య గురించి. మా ఆవిడ బొతిగా పల్లెటూరు గొడ్డనుకోండి. ఆమెతో 

నేను వున్నానంటే నా కవిత్వం అంతా మంట కలిని పోవాల్సిందే. శుద్దపల్రెటూరి 
బెతనుకోండి”. 

“విల్లలెంత మంది?” 

“మీ దయవల్ల ఆయిదుగురు గురూ. 

ఆమాట విని మహీపాల్ కు అరికాలు మంట నెతికెక్కింది. “ఐదుగురు 

విలల్ని వెట్టుకుని బేవార్సుగా వున్నావా? నీకు నిగులేదూ? మరి వాళ్ళ బతుకు 

తెరువూ?” అంటూ గద్దించి నట్లుగా నిలదీసి అడిగాడు. 

విర హేష్ ఏమీ బదులు చెప్పకుండా న్గ రెట్టు దమ్ములాగు తున్నాడు, 

“ఏదైనా ముఖ్యమన చెయింటేంగు వేన్తున్నావాః లేకపొతే మీ యింటి 

కెళ్లాం. ఇక్కడ నాకు వూవిరి ఆడడం లేదు” అని సజ్ఞన్తో అన్నాడు 

మహీపాల్. 

“ఆయితే పద. నేనిక్కడో వ్యకి, వస్తాడే మో అని చూస్తూన్నా?* 

“వసానని (పామిన్ చేసారా?” 

ఆ భ్రేదు* 

పానకంలో పుడకలా విరహేష్ వాళ్ళ సంభాషణలో జోక్యం చేసు 

కుంటూ “నువ్వు వెళ్ళుతూంటే తాళం నాకిచ్చిపో సజ్జన్ భాయ్, నాకు మూడ్ 

వసోంది. కొంచెం సేపురాసు కుంటాను?” ఆన్నాడు, 

విర హేష్ ఆ( ఊ( అని బతిమాలు తున్నాడు. మహీపాల్ చాలా విసుగ్గా 

అన్నాడు. “తొందరగా వెళ్ళాం పద. ఇక్కడే ఇంకొంచెంసేపు గనక వున్నా 

నంటే ఎవర్నో ఒకర్ని కొట్టి పారేస్తాను. నాకు ఇక్కడ బొతిగా బాగోలేదు” 
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నిగరెట్టు దమ్ము లాగుతూ వీర హేష్ డాబాపైకి వెళ్లాడు. ఆతను పోగానే 
విసుక్కుంటూ మండి పడుతూ అన్నాడు, “వాడొస్తేనే తల నొవ్పి. ఎప్పు 
డొచ్చినా మూడ్ అంతా చెడ గొడతాడు''. 

“నువ్వే నెత్తి కెక్కించు కున్నావ్” అన్నాడు మహీపాల్, 

మధ్యలోనే కల్పించు కుని “ఇవ్వాళ వుదయం సాలి| గాంగారు లాలా 

జానకీ ళరణ్ గారు నా దగ్గర కొచ్చారు. ఇక్కడ వీధిలో ఆర్ట్ ఎగ్జిబిషన్ వెడ్తా 
రంట” అని చెప్పాడు సజ్జన్. 

“పెట్టు కోనీయ్ దొంగ వెధవల్ని” 

“మనల్ని ఈ సభ ఏర్పాటు చేయ మన్నారు”. 

“ఆ నీచుల ముఠాలో నేను చేరను. ఈ డబ్బుగల వాళ్ళు ఆ కాంగె 

సోళ్ళు ఇద్దర్నీ నమ్మడానికి వీల్లేదు" ” 

సజ్జనీ నవ్వుతూ మొన్న విమానాల మీద నుంచి మనం సాధించిన 
అద్భుతం బాగా పని చేసిందని నాకు తెలుసు. నేను సరేనన్నాను, ఒక వేళ 

వాళ్ళు మనల్ని తెలివి తక్కువ వారి కింద జమ కడితే మనమే లివ్ప కొడతాం” 

అన్నాడు. 

"వాళ్ళ కంటే నువ్వు తెలివిగల వాడివను కుంటున్నావా? మోస 

పోతావు” 

'“ఎందుకోయ్ మోస పోయేది? మనం ఏమైనా వాళ్ళతో పొలిటికల్ గా 

ఒప్పందం చేసు కున్నామా ఏమి? ఈ నెపంతో వీధిలోని వాళ్ళందరితోనూ పరి 

చయం కలుగుతుంది", 

కోదాని కోసం ఇంకో మార్గం ఆలోచించు, వీళ్ళతో కుమ్మక్కై. ఏపని 

చేసినా తప్పే” 

విట్టగోడ మీద ఆనుకుని విరహేష్ ఎదురుగా కన పడుతోన్న కిటికీ 

వైన్ తూస్తూ పాడుతున్నాడు. సజ్జన్ తాళం వేస్తుండగా బోర్గారికి చంద 

ముఖి దర్శనమెంది. అంతే, బోరుగారి నరనరం వుబ్బి పోయింది. మహీపా 
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లయికే తన ఆలోచనల్లో మునిగి తేలుతూ వున్నాడు. తాళం వేసిన తర్వాత 

సజ్జన్ చూళాడు బోర్ కోసం. గుండెపై చెయ్యి పెట్టుకుని మతు నిండిన కళ్ళతో 

వైకీ చూస్తూ తనకు తానే పులకరిస్తూ పాడు తున్నాడు విరహేష్. సజ్జన్ వైకి 

చూడ కుండానే “ఇంక పద” ఆన్నాడు, 

*వసున్నా, స్నేహితుడా, ఇప్పుడే వస్తున్నా, కొంచె" అగవయ్యా”. 

అనీ ఆంటూ మళ్ళీ పాట లంకించు కున్నాడు. 

మహీపాల్ టోర్ మీద మండి పడుతూ బెదిరించాడు. “చాలే ఈ వెధ 

వ్వేషాలు, ఇంక పదపద. ఆలస్యం ఆవుతోంది. మర్యాదగా కదులు ఇక్క బ్లు9ిచి. 

మహీపాల్ ముందు మెట్ర మీదకు దిగాడు. అతని వెనక సజ్జన్. వీళ్లిద్దరి 

వెనుక టోర్ వెనకి చూసుకుంటూ మెట్లు దిగు తున్నాడు. అమాంతంగా 

మెట్లు మీద నుంచి కాలు జారింది. తపుక్కున వచ్చి సజ్జన్ వీపు మీద పడ్డాడు. 
సజ్జన్ బోర్ బరువును ఆపుకోలేక మహీపాల్ మీద వచ్చి పడ్డాడు, మహీ పాల్ 

రెండు చేతుల్ని మెట్లకు రెండు వైపులా గట్టిగా మోవి నిలబడి పోయాడు. 

మహీపాల్ ఆపక సోయివుంటే ఆందరు దొర్లే వారే. ఆ చప్పుడుకు సర్దార్డిల ఆడ 

వాళ్ళు “ఏమైంది ఎమైంది” ఆంటూ పూ సజ్జన్ భుకానికి దెబ్బ తగిలింది 

మహీపాల్ బుర్ వేడెక్కి పోయింది, అహాతతరగా కో పంలో బోర్ జుతు పట్టు 

కొని ఈడు స్తూ నాలుగు వడ్డించాడు “చూస్తూ నడవలేవ[టా. నాలుగు తన్నులు 

తగిలించా నంటే భావ కవిత్యం గీవకవ్వితం కక్కేస్తావ్. గురుంచుకో” అని 
బెదిరించాడు, 

జారి పోతోన్న కళ్ళద్దాల్ని సవరించుకుంటూ, “గురూజీ” ఆంటూ కాళ్లా 

వేళ్లా పడ్డాడు బోర్. మహీపాల్ చేతిని విడిపించి సర్దాడు సజ్జన్, బోర్ 

కుమ్ములు తింటూంటే సర్దార్రీం వ్ల్పలు మహా సరదాగా పకపక నవ్వ సాగారు. 

బోర్ పెపు చూడ కుండా సజ్జన్ చెయ్యి పట్టుకుని మహీపాల్ గేటు 

వై వుగా వెళ్లాడు. కోపంలో విరహేష్ను కొట్టాడేకాని మళ్ళీ నాలుక కరచు 
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కున్నాడు. కాపీ బయట పడడానికీ అభీమానం అడ్డు వచ్చిందీ. నిన్న రాతీ 

జరిగిన సంఘటన తర్వాత అతని మనస్సు చాలా ఆసవ్యస్తంగా వుంది. 

సొంత బావమరిడి వెళ్ళి వారు లక్నో వచ్చారు. మామూలుగా ఆతను 

దాయాదులూ, బంధు కోటిలో పెళ్ళి పబ్బాలకు వెళ్ళకుండా తవ్పించుకుంటాడు 

కాని ఈసాశి తప్పని సరైంది. రేపు రాతి ఆడ వీల వెళ్ళివారి యింట జరగ 

బోయే సమారాధన గురించి మాటల సందర్భంలో మన సమాజంలో పాతుకు 
పోయిన కుళ్ళు గురించి ఘాటుగా విమర్శలు చేశాడు మహీపాల్. ఎవరో నున్నగా 

గుండు గొరిగించు కున్న ఓ (బవ్ముణో తముడు మహీపాల్ మీదవ [ంగ్యో కు కులు 

విసిరాడు. “నాస్తికులు కదూ. అందుకని సనాతన ధర్మాన్ని ఈసడించు 

కుంటారు, నిందిస్తారు. మొదట్లో సేర్ణీని చిక్కించు కొని ఇల్లు నింవు కున్నారు. 
క్ల డాక్టరమ్మను పట్టారు. కిరస్తాసీ వాళ్ళతో విందులూ విహారాలూ”. 

హీపాల్కు పట్టలేని కోపం వచ్చింది. చివరకు ఆతని మామగారు ఆ (బాహ్మజ్లి 

అల్లుణీ కాళ్ళా వెళ్లా పడి బకీమాలి ఆ వాగ్వివాదం యుద్ధ కాండ కింద మార 

et చేసాడు. 

భార్యా మణి వుదయాన్నె సవతివిషయమై నాలుగైదు సార్లు గుచ్చిగుచ్చి 
ఆడుగుతూ బాకా వూడింది. మహీపాల్ అలి” ఇక్కడకు వచ్చాడు. ఆ కోపం 

అంతా విర హేష్ మీద చూవీంచాగు. “నువ్వు కోపాన్ని కొంచెం తమాయించు 
కోవాలిమితమా” అని ఇందాక నజ్జన్ చెప్పాడు, 

లోపల కుతకుత ఉడుకు మ. ళు చేసుకోలేక పోయాడు మహీ 

పాల్, “దేతల్లోనా తమాయించు . నేనసలు జీవితంలోనే అరలిన్సి 
పొయ్యాను” 

ఆంతటితో సంభాషణ ఆగి పోయింది. ఇద్దర మితులూ రెండు సందులూ 

దాటి ముందుకు వెళ్లారు. 
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it 
వ కి,పాల్ శుక్తా తాలూకాదారీ వంశానికి చెందినవాడు ఇద్దరు ఆక)_బూ 

ఒక తమ్ముడూ మొ త్తం వాగు నలుగురు, అతని తం డీ జల్లా హైస్కూల్ 

హెడ్ మాస్టరు, ఆతను ఎంతోస్వాభిమాసి, వున్నది ఉన్న ట్లుగా మ'ట్లాడే స్యభా 

వం. నీతికి నిజాయితీకి పెట్టింది చేరు పెద్దజళ్లలో తరుచుగా కనబడే బలహీనత 

లన్నీ మహీజౌల్ తల్లిగారిలో వునా యి. నెలకు "ఇరవె రోజులు ఆమె పుట్టింట్లోనే 

మకాం. కూతురంతే. తండికీ అన్నలకీ అంతులేని (వేమానురాగం, ఎక్కువ 

కాలం పుటింటో వుండడం కారణంగా ఇంటి కోడళ్ళ పె వెత 
ట్ట కా షా 

Oo ౮ న్ ట్రీ ౧ హం 6 మ్ 

ఎసేటు అంతఃపుర కలహాలు ఎతులు వేసి నడపడంలో అమె ఆండవేనీనచెయి?. 
ల న లి 

కొంతవరకు అమ కర్కో ఓకంగా వుండేది. అమె ఆంది లోలోన అనూయపడు 

తుండేవారు ఇంటిల్లిపాదీ. 

వివాహంచేస కు 

ఆతని వివాహాం ఆయిన కొద్దిలోజులకే ఇంట్ పరిస్థితి మారడం 'పారంధించింది. 

తం;డిగారు తీ వంగా పష; దానితోనే పాణం వవలారు తండ చని 

పోతన సంవత్సరం పూర్తికాగానే న్ వాను కాలం చేనాడు, పెద్ద ఆన్న 

గారు మరణించగానే పుట్టింట్లో వుండలేక పోయిందషుహీవాల్ తల్రి. మొదలే 

ఆమె పుట్టింట్లో ఆందరికీ విరోధం చేసుకుంది. ఆవకాశం రాగానే వాళ్ళు కాటు 

వేయసాగారు. ఓకసారి అవమానకర పరిస్థితుల్లో పట్టు బడ్డది. ఆంతే ఆక్ళం 

కాన్ని మోయలేక ఆమె అత్మహత్య చేసుకుంది, 

తల్లి చనిపోయిన తర్వాత మహీపాల్, ఆతని భార్యా, తమ్ముడు జయ 

పాల్ ముగ్గురు ద మాతం తాత గారింట్లో వుండలేక పోయారు, ఆడ బిడ్డ మీద్ 

కసిని ఆ త్రలంతా ఆమె కొడుకులమీదా కూతుళ్ళ మీద తీర్చుకోవడం మొద 
లెట్టారు. ఆప్పుడు మహీపాల్ ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నాడు. ఆతని 

తమ్ముడు తొమ్మిదిలోవున్నాడు 
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సాహితీ విషయాలంటే మహీపాల్ చిన ప్పటి నుంచి చెవికోసుకునేవాడు. 
తల్లిపట్ల ళర్ధాభక్తులు, తండిపట్ట ఆకర్షణ, కష్టంచూసే కదిలిపోయే అతని 

మసస్సులోని లోటు భర్రీచేసాయి. చిన్ననాటినుంచి తండి దగ్గరే వుండాలనే 

కోరికవుందేది మహిపాల్ కి. కాని తిల్తి మొండికావటం వల్ల ఆశని కోరిక నెర 

వేరలేదు. ఆతని తండి బాలా శాంతస్వభావం కలవాడు, గంభీరంగా ఆలో 

చించే వ్వ కి, అపుడపుడు కాసోకూస్తో, ఏదో రానూ వుందేవాడ.. తండిగారు 

సవైయా, ఘనాక్షరీ ఛందస్సులో ఖడీబోలీ భాషలో రాసిన ఆతని కావ్య 
నం్యగహం మహిపాల్ దగ్గర కః నాటికీభ దంగా పుంది.చ రిత, సంఘం, విద్య 

మొదలైన విషయాలకు సంబంధించిన వ్యాసాలు అతను అప్పుడప్పుడు రాసుండే 

వాడు. ఆతని రచనల్ని “సరస్యతి', “మాధురి, 'చాంద్', *సుధ", మొదలైన 

పృతికలు _పచురించేవి. చిన్నతినం నుంచితర్మడి మొస్తరుగా వివ్యను ఆర్షించా 
లనీ, తండిమాదిరిగా ఓ రిచయితగా రాణించాలని బలవతరమన కోరిక 

వుండేది. | పేంచంద్, భవిష్య, _పతాప్, ఆభ్యుదయ మొదల్తెర వారి రచనల 

_పలావం ఆతనిపై పడింది, తన మేనమామలూ. వారి దగ్గర పచేనే చిల్లర 

గుమాసాలూ వ్యవసాయదారుల్ని పీడించుకు తింటుంటే అతన మనస్సు బాధ 

పడేది. కట్టుకుంటానికి జానెడు వేలికైనా నోచుకోలేని ఈ లీదవాళ పె "ఆఘా 
యిక్కోలు చేస్తున్నట్లు తర్కించుకుంటోంటే అతని మనసు కలచివే సేది. 

పంటపండించేవారిని బెతాఒతో హింసంచడం౦, వాళ్ళను చెట్లకు తలకిందుగా 

వెలాడతీనసి కింద మంటలు పెట్టడం, ఇష్టంవచ్చినట్టు వెట్టిచాకిరీ చేయించుకుని 

తిండి గూడా వెట్టకుండ మలమల మాడ్చడం, వాళ్ళను దోపీగీ చేయడం మొద 

లేన ఇంకా ఎన్నో ఆత్యాచారాలు రోజూ అతను చూస్తూవుండేవాడు, ఆవి చూని 

అతిని మనస్సు వేన్న పూసలా కరిగిపోయేడి. తన మాములు ము. గురూ పూరిలోని 

ఆడవాళ్లను బలాత్కారం చేయడం కూడా ఎన్నో సార్లు చూకాడు. ఆ మ గురి 

లోనూ, రెందో మామ వట్టి వ్యభిచారి. కన్నెపిల్లల్ని చెడగొట్టడం ఆంటే ఎంతో 

వుత్సాహం ఆయనకు. 

కూతురి ఈడు వున్న _పతి బీద రెతు పిల్లా అనుభవించే వస్తువు, ఆతని 
దృష్టిలో. ఆతని ఆత్మ ఎంతమా(తం ఆలాంటి తలపుకు కోభించదు. 

218. 



దసరా, |క్రిస్మస్ లేదా వేసంగి శలవులు రాగానే మహీపాల్ తండి 
దగ్గరకి వెళ్లేవాడు, ఆక్కడ ఎన్ని రోజులు వున్నా ఇ్రైగడిచినట్టుం డేది. మళ్ళీ 

అమ్మదగ్గరకొనూందే పచ్చిక మైదానాలలో నుంచి తోలివేసిన ఆవుదూడలా అయి 

ష్టంగా వుండేవాడు. బలవంతంగా ఆతజ్ఞి పట్టి ఎవరో గాలీ వెలుతురూ చారని 

బందిఖానాలోకి లాగుతున్నట్టుగా అనివించేది. గంజాయి, సారాయి, బంగు, 

కొట్లాటలు, హత్యలూ, మానభంగాలు, ఆత్యాచారాలూ, లంజతనాలు, ఇలాటి 

ఎన్నో దురాచారాలకూ, దురాగతాలకూ నెలవైన తాలూకాదారీ వాతావరణంలో 

వుంటూ రా తింబవళ్ళూ దానిలోంచి బయటపడాలని తవించేవాడు. కాని ఆతనేం 

చెయ్యగలడు? ఆతని నాలుకను మాట్లాడ నీయకుండా ఎవకో కోసి వేసినట్టుండేది. 

ఆలాంటి మూగ నోము పడుతున్న సమయాలలో సాహిత్యం అతని భావే పకట 

నకు వీలైన మార్గంగా కనపడింది. కవితఇంతో శ్రీకారం చుట్టి కథలు రాయడం 

[ప్రాఠంభిందాడు. తండడిగారి మాదిరి ఆతను కూడా డైరీ రాయడం అలవాటు 

చేసుకున్నాడు. ఈ అలవాటే తర్వాత కథా రచనకు బాగా సాయపడింది. 

ఇంటర్మీడియట్ పరీక్ష పాసు ఆయ్యేటప్పటికి “దాంద్', 'సుధిలో అఆతనివి 

ఐదారుకథలు (పచురిత మయ్యాయి. 

తలి గారు మరణించిన తర్వాత ఇంకా ఆ ఊబిలో కూరుకుని వుండడం 

ఆతనికి ఆవమానకరం ఆనివించింది. ఒక రోజు తాతగారింట్లో తీవంగా తగాదా 

పడ్డాడు. ఇంటర్ పరీక్షా ఫలితాలు ఇంకా _పకటించకముండే తన కొత పెళ్లి 

కూతుర్ని తీసుకుని బయటికి వచ్చేసాడు, బయటికి రావడానికి భార్య అడ్డు వెట్ట 
లేదు సరికదా వైగా ఆతనిలోని స్వాభిమానాన్ని రేకెత్తించి వేరుగా రావడానికి 
పురికొల్పింది కూడా. వేరేకాపురం పెట్టానే వుదేళ్యంతో ఉద్యోగాన్వేషణకోసం 

లక్నో వచ్చాడు. 

ఆది 1980వ సంవత్సరం. దేశం ఆంతావుద్యమాలతో ఆట్టుడికిపోతోంది, 

'సుధీ నంపాదక శాఖలో నెలకు నలభై రూపాయలమీద ఉద్యోగం దొరికింది. 

అక్కడ పనిచేస్తోంది దిగ్గజాల్లాంటి సాహితీవేతల దర్శనభాగ్యం కలుగు 

తుండేది మహీపాల్కు ఇక్కడ వుంటూండగానే (వేమ్చంద్, నిరాలా, మిశ్ర 

219 



బంధు, సుమి|తానందన్ పంత్, రూప్నారాయణ్ పాండె, కృష్ట బిహారీమి శ 

మొదలైన ఎంతోమంది సాహితీ బంధువుల్ని చూడడం తటస్థించింది. దానివల్ర 

ఆతనికి తనసాహితీవ్య కి త్వాన్ని నిర్మించుకుని పెంచుకొనే అవకాశం లభించింది. 

నిరాలాగారితో ఆతనికి ఎక్కు వగా సాన్నిహిత్యం వుండేది ఉద్యోగంలో వుండే 

విసుగుదల ఆసహచర్యంవల ఆతనికంత బాధాకరంగాకనిపించేదికాదు. ఉద్యోగం 

చెయ్యడం తన (ప్రకృతికి విరుద్ధం ఆయినా తప్పనిసరి పరిస్థిశిల్లో మనసును 

సరిపెట్టుకొని మహీపాల్ ఆ ఉద్యోగాన్నే ఆంటి వెట్టుకున్నాడు. ఆక్కడ చేరిన 

మూడునెలల్లోగా అమీనావాద్లో ఓ చిన్న ఆద్రెఇల్లు దొరికింది. వెంటనే గర్భ 
వతి? వున్న భార్యనూ, తమ్ముణ్ణి వెళ్ళి తీసుకొబ్బాడు. ఆతనికి ఆపదలో ఆదు 

నడానికి ఆతని భార్య ఒంటిమీద వున్న ఆభరణాలే శ్రీరామరక్షగా పని 

చేసాయి. 

తాళగారింటి నుంచి బయటికి వచ్చేటప్పుడు భగవంతుని పైన ఆంతా 

భారం వేసి వచ్చాడు. వచ్చీరాగానే ముందు తమ్ముజ్లీ హైస్కూల్లోచేర్చించాడు. 
నువ్వెలంతవరకు చదవాలనుకుంటే ఆంతవరకు నేను చదివిసానన్న ఆభయం 

ఇచ్చాడు తమ్ముడికి. ఒళ్ళు ముక్క లయ్యేలా శ్రమించాడు. ఒకవైపు 'సుధ'లో 

పనిచేస్తూమరో వెపు “బుక్ ఆఫ్ నాలెక్ట”, చరిత కోర్సుపున్తకాలూ ఇలాంటివి 

ష్ననెన్నో రాస్తూ తిర్హుమా చేస్తుండేవాడు. కావీరైట్ని అమ్మే సేవాడ. ఇవికాక 

నెంకు ఒకటో రెండో కథలు రాసేవాడు, ఈ (పకారం నెలకు వందరూపాయలు 

సంపాదించే మార్గం ఎర్పరుచుకున్నాడు. 

అప్పటి రోజులు కూడా ఆతని సాహిత్య కృషికి ఆనుకూలంగా 

వున్నాయి. లెక్కకు (పతికలు తక్కువైనా చేవ గలిగిన రచయితలకు 

పోత్సాహం లభించేడి. చేరు (పతిష్టలు సులభంగా ఆర్జించుకో కలిగేవాడు. 

అప్పటి సాహితీ వేత్తలు కుడా చిన్న వారికి చేయూత ఇచ్చేవారు. మహిపాల్ 
కలంలో చేవవుంది. రాయాలనే వుత్సాహం వుంది. దానితో నెమ్మదిగా ఆభివృద్ధి 

పొంద సాగాడు. 
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ఆతని కారోజుల్లో రూప్ రతన్ అనే ఓభాగ్యవంతునితో పరచయం కలి 

గింది, రూవ్రతన్ యువకుడే కాక అతని కధల్ని ఎంతగానో మెచ్చుకునే వాడు. 

అతను జాతీయ భావాలు కలవాడు. ఆతని తండి సేఠ్ భజగోవిందదాను పెద్ద 

షావుకారు. రూప్రతన్ స్యయంగా ఓ హేండ్ లూం ఫ్యాక్టరీ నడుపు తుండేవాడు. 

అదీకాక కొంత మంది వైద్యుల్ని నియమించి అయుర్వేద రసాయనళాల ఆయు 

ర్వేద జొషధాలయం నడివిసున్నాడు. (దాకా సవం, చ్యవన్ (ప్రకాశ్, దశమూ 

లారిష్ట మొదలైన మందులన్నీ ఆతనే తయారు చేయించే వాడు. వెద్దవాళ్ళు 

ఎవరైనా వస్తే వాళ్ళకు తన ఘన కార్యల్ని చూవించి సర్టిఫి కెట్టు స-పాదించే 

వాడు. ఒక వనువుకు నాణ్యం ఎంత ఆవసరమో |పచారం కూడా అంతే ఆవ 

సరం అని ఆతని నమ్మకం. వీటన్నిటి వల్ల ఆతనికి రాబడి కూడా బాగావుం 

డేది. రూప్రతన్ కాం గెసు నాయకుడు కూడాను. నగర కాఖకు కోళా ధ్యక్షుడు 

ఎరరితోనో ఉమ్మడిగా చేరి విదేశీ సారా అమ్మే దుకాణం నడుపు తుండేవడు. 

రూప్రతన్కు ఎన్నో వ్యాపారాలు. ఎన్నో వ్యాపకాలు. అందరితో చక్కగా 

కలు సా డు. బాగా చదువు కొన్న వ్యకి. చాలా త్వరగా (పవాహ వేగంగా 

మాట్టాడ్రాడు. 1981_82ల లోనే తాము సోషలిస్టులమని చెప్పుకొని ముద 

వేయించు కున్న బహూకొద్ది మండిలో ఆతను ఒకడు, 

రూప్రతన్తో మొట్ట మొదటి సారి పరిచయం జంఖానా కోబ్బులో కలి 

గింది మహీపాల్ కు. మహీపాల్ తాతగారి తరపు మనిషి లక్నో విశ్వ 

విద్యాలయంలో చదువు తుండేవాడు. అతనితో మహీపాల్ చాల చనువుగా వుండే 

వాడు. ఆతనితో కలిని తరుచుగా క్షబ్కు వెళ్ళుతుండే వాడు, సంస్కారం దృష్ట్యా 

అతనిలో కులీరుల లక్షణా లున్నాయి. ఆకారణంగా సొ నైటీలో అప్పర్ స్టేటా 

వాళ్ళతో సులభంగా కలిని పోయవాడు. లక్నో రాగానే అతను ఖాదీ ధరించడం 

మొదలెట్టాడు. ఆ-దువల్ణ అతనిలో అణగారిన కోరిక మళీ పుంజుకోవడానికి 

పీలు కట్టింది. ఖకీదుగల దిట్టలు లేని లోటును ఖాదీ ధారణ చాలా భాగం భరీ 

చేసేది మద్యసేవనం చేస్తూండగా ఇద్దగి ఆలోచనలు ఒకే మూసలో పోని 
అంజలీ 

నట్లుగా వున్నాయని రూప్రతన్ కూ మహీపాల్ కూ ఆని వంచింది అప్పటి 
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నుంచి ఇద్దరి మధ్య ఎడం తగ్గి న్నేహం దిన దినాభివృద్ది పొందింది. ఒకరోజు 
తానొక పతిక పెట్టటో తున్నట్లు రూప్కతనస్ బయట పెట్టాడు. మహీపాల్కు 

రూప్రతన్ అలోచన బాగా నచ్చింది. 

రూప్రతన్ తం|డిగారి వద్ద ఎవరిదో వెంస్సు తాకట్టుగా వుంది. ఆ 

తాకట్టు ధనం ఆతను ఇచ్చేసాడు ఛం: డికి, తర్వాత నెమ్మ దిగా కోర్తు వ్యాజ్యం 

లోకి మళ్ళించి వెంస్సును హక్కు భుక్తం చేసు కున్నాడు, 

ఆతను “నవనేతనొ అనే వార పృతిక పాగంభిందాడు. ఆరోజుల్లో నవ 
చేతన నిప్పులు కకు,. తుండేది. మహీపాల్ సంపాద కత్వంలో |పచురించ 
బడుతోన్న దాన్ని మూడు ప ర్యా యాలు జపు డేసారు, జప చేసిన (పతి 

పర్యాయం దాని అమ్మకం పెరుగుతోుడేది ప్మతికా పచుకణ ఆగి పోకుండా 

ఎంత వరకు సాధ్యమో ఆంత వరకే అది నిప్పులు కురివించాలన్న ఆంళంపై 
రూప్రతన్ ఎలాగో మహీషాల్కు నచ్చ చెప్పి ఒప్పించాడు. చూస్తుండగానే 

'నవచేతనా' కార్యాలయం వుడుకు రకం (ప్రవహీంచే నవయువకులకు ఆటపై 

కూర్చుంది. కొద్ది రోజుల తర్వాత నవ వేత నా పబ్లికేషన్స్ అనే పుస్తక (పచురణ 
సంస్థ కూడ బయలు దేరింది. 

రూప్రతన్ ఈ సంస్థ ఉ ద్రైళ్యాల్ని వివరిన్తూ సోషలిస్టు సంస్థ అని (పక 

టించాడు, ఈ సంస్థ స్థావించడానికి కారణం లాభార్జన కాదనీ దీని ద్యారా 
రచయితలకూ, కవులకూ (వెస్ వర్కర్లకు ఆర్థికంగా తోడ్చడడం, సోష 
లిజాన్ని |పచారం చెయ్యడమే ఆని వివరించాడు. సోషలిజం పేరు చెపుతూ 
(పతివ్యకి, చేత సంతోష పూర్వకంగా (కీ మనూ, డబ్బునూ త్యాగం చెయ్యడం 

నేర్పాడు. వరు చేసే (పతికృషీ ఒక తపస్సు లాంటిదని మభ్య వెద్రైవాడు. 

మహిపాల్ జీవితం సుఖంగా కడుస్తోంది. త్యాగం, తపస్సు పేరిట 
ఆతనికిచ్చే ఐదు వందల రూపాయల్లో మూడు వందలు మినహా యించుకునే 
వాళ్లు. రూప్రతన్ తియ్యగా మాట్టాడుతూ. వేసిన ఎత్తుగడను భోళా ఆయిన 

మహీపాల్ ఆర్థం చేసుకో లేక పొయ్యాడు. ఆతని త్యాగ నిరతిని చూని కంపో 
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జిటర్లూ, పెస్సులో పనిచేసే ఇతరులూ తాము కూడా ఏదో కొంత త్యాగం 

చెయ్యాలనే స్ఫూర్తి పొందే వారు. మహీపాల్ చాలా ఆధి వృద్ధిని సాధించాడు 

బాగా చదవడం, కథలూ నవలలూ రాయడం, ఉత్సాహంతో వూరూరు తిరిగి 

అక్కడ నివసించే పేద (జానీకం ఎటువంటి దుర్భర పరిస్థి తు ల్లో జీవయా[త 

సాగిస్తూ వుంది మొదలైన వివరాల్ని సేకరించిసోదాహర ణంగా రాసుండేవాడు. 

[పభుత్వం వారి ఆవక తవకలతో పాటు వెట్టు బడిదారీ వర్గం వారి బండారాలు 

బయట వెట్టడం అంటే రెట్టింవు వుత్చావహంతో పనిజేనే వాడు. అటువంటి 

విషయాలు రాసోంచే ఆతని కలంలో వేగం హెచ్చేడి. ఇదంతా ఇతరుల పె తన 
_(పభావాన్ని పెంచుకోవడానికే రూప్రతన్ చేయిస్తున్నా డన్న యధార్థం 

మహీపాల్ పనికట్ట లేక పోయాడు 

జయపాల్ ని ఇంటర్ పాసు చేయింది డాక్లర్ కోర్సులో చేర్చించాడు. 

భార్యతో ఆతని భావాలు కలిసేవి కావు. రోజూ మనస్ఫర్థలూ, తగదా పడుతుండే 

వాడు. కాని అతని నై తిక ;పవర్వన ఏమాతం చెదర లేదు, రూప్రతన్ వైన్ 
అన్నా వుమన్ అన్నా స్వేచ్చగా, తేడాలేకుండా వుపయోగించే వాడ, వహీ 

పాల్ మాతం వెన్కః ఆరివాటు పడ్డాడు. రెండో దాని జోలికి పోలేదు. 

1986లో ఎలక్షన్లు జరిగాయి. “నవచేతని ఎన్నికల్లో పరోక్షంగా ఎంతో 

(ప్రధానమైన పా|త వహించింది. కాంగెను టికట్టు మీద రూప్పళన్ ముందు 

ఎం. ఎల్. నీ ఆయ్యాడు. తర్వాఠ పార్తమెంఓరీ సె కటరీ కూడా అయ్యాడు, 

ఉన్నత పదవి రాగానే తన పతిక వాలనీని మార్చ డానికి _పయత్నం చేయ 

సాగాడు ఆవీనులో జరిగే , పకి పనికీ అడ్డు పుల్పలు పెట్టడం మొదలెట్టాడు, 

త్యాగం త్యాగం ఆంటూ పెస్సు సిబ్బందికీ రెండేళ్ల నుంచి వీ పీమోషనూ 

యివ్వలేదు, పపంచ నై జాగ్న బాగా ఎగిరిన వర్కర్లు రూప్రతన్ ఆనే సమాజ 

వాదిం, త్యాగం ఆంది యేమిటో బాగా తెలుసు కున్నారు, కాని ఈ పర్యాయం 

వాళ్ళంతా ఎదురు త.గారు వాళ్ళపష్న పమోషన్ ఇవాంలిసి థః పర్యాయం మహీ 

పాల్ కూడా పట్టుపట్టాడు. రూప్ తన్ ఆేమీ వల్ల కాదని మొండి చెయ్యి 

చూవించాడు. 
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ఆకాశం మీద నుంచి నేలమీద పడి“ట్రయింది వ.హిపాల్కు రాజీనామా 

ఇచ్చాడు. రూప్గతన్ వ్యక్తి గతంగా మహీఫాల్ తో మామూలుగానే సంబం 

ధాన్ని మెరుగ్గా వుంచు కోవాలను కున్నాడు. ఆతల్లి రః వ్యవహారంలో పట్టు 

పట్ట వద్దని వారించాడు, ఎన్నో ఎరలు చూవించాడు. సచేమిరా అన్నాడు మహీ 
పాల్. వర్కర్ల న్యాయ పూరితమైన కోరికల్ని కాదని కేవలం తన స్వార్థాన్ని 

సాధించుకోవ డా'కి ఇషపడ లేదు. వర్కర్లు సమ్మె చేసారు. ఆలజడి చేసారు, 

పోలీసు సవో యంతో రూప్రతన్ కార్మికుల్ని అణచాడు, ఎంతో మందిని ఆరంెస్టు 

చేయించాడు కాని మహీపాల్ని ముట్టుకో లేదు. కేసు పూర్తిగా అణగి పోయిన 

ఈర్వాత మహిపాల్ తో వ్యక్తి గతంగా కూడా తెగ తెంపులు చేసుకున్నాడు 

రూప్రతన్, 

ఎంతో మంది మీద రాజిరీపితో వెత నం, ఆధికారం దర్పంచలాయించిశ 

మహీహాల్ ఇప్పుగ అన్నిటిని పోగొబ్బు కున్నాడు. ఒకప్పుడు ఎందరో 

రచయితలు ఆతణ్ణి ఆ శయిస్తూ వుండేవారు. ఇప్పుడంతా పోయింది. మహీపాల్ 

నిబృరాన్ని కోల్పోలేదు కాని ఆతని మనస్సులో ఏదో వెలితి యేర్చడి నట్తయిందె. 
నవచేతనా సంస్థ పచురించిన అతని పుస్తకాల వల్ల ఆతని కన్నా సేఠ్ రూం 

రతన్కు ఎక్కువ రాబడి వచ్చింది. 

ఖచ్చితమైన ఆవర్శవాది అవడంచేత వహీపాల్ తన తమ్మునికి కానీ 

కట్నం తీసు గోకు ౨డా మంచి కుటుంబంలోని ఓ సౌశీల్యవతితో పెళ్ళిచేళాడు. 

ఎం.బి.బి ఎస్ ప్యాసైన తర్వాత విదేశాలకు వెళ్ళి చదవాలని మాళలిగూణిక్తి 

తమ్ముణ్ణి (పేరేవించేవాడు. కాని తీరా ఆతను ప్యాసై విదేశాలకు వున్నత 

విద్యకోసం వెళ సమయంతో ఆతనే పూరిగా నిరాధారుడై పోయా సు ఆయినా 

ఆతను ధైర్యం కోల్పోలేదు భార్య ఒంటిమీద నగలన్నీ అమ్మి తమ్ముణ్ణి 

ఇంగ్రండుకు పంపింరాడు. ఆ కకుణంలోనే ఆతన రె;డో అకయ్యు, ఆమె 

భర్తా చనిపోయామ. తాతగారి యింట్లో ఏ దిక్కులే”దై ఆతని మేనకోడలు 

శకుంతల తన పంచచేరింది. 
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భార్యాఏిల్లలూ, మేనకోడలు, మరదలూ వాళ్ళు దతత తీసుకున్న 

కుమారుడు వీళ్ళందరి పోషణభారం అతనివై పడింది. రెక్కలు నలగ్గొ ట్టుకొని 

కష్టించేవాశు. ఎంత (శ్రమించినా నెలకు నూబవఏభై లేక నూటడెబై అయిదు 

రూపాయలకన్న ఎక్కువ సంపాదించలేక పోయాడు. 

ఇంతలో రెండవ ప్రపంచయుద్ధం |పారంభ మైంది. పనికిమాలిన 
వారందరూ బాగా ధనార్హన చేయడానికి మంచి సాధనంగా ఉపకరించింది 

యుద్ధం. వ్యాపారసులు నీకబిబజారు దయవల్ల విపరీతంగా లాభాలు ఆర్జించి 

కడుపులు కండలూ పెంచుకున్నారు. కాని మహిపాల్ విషయంలో మాతం 

రెండవ (పపంచ యుద్ధం ఎంతో నష్టం తెచ్చి పెట్టింది. అతని పాణాలే 

తోడేసింది. ఒకవె పు దిగజారిన ఆర్థిక పరిస్థితి, గోరుచుట్టు వె రోకటిపోటన్నట్టు 

ఇంగ్రండులో చదువుతున్న తమ్ముడికి డబ్బు షంవించాలి. 1941 కల్లా జయపాల్ 

చదువు పూర్తివేసుకౌని ఏదోవిధంగా డి గీ తీసుకుని తిరిగివచ్చాడు. తమ్ముడు 

తిరిగి రావడంతో మహీపాల్కు | పాణంలో (పాణం వచ్చినట్రయింది, తమ్ముడి 

జీవితాన్ని ఒకవారిలో నిలపడానికి అభిమానాన్ని చంపుకుని కూపరతనను 

కలిసాడు. ఆతని పలుకుబకితో ఎక్కువ కష్టం లేకుండానే మెడికల్ కాలేజీలో 

వుద్యోగం దొరికింది, తన కష్టకాలం గతించిందని మనస్సులో మురిని 

పోయాడు. కాని అతని మురివెం ఎన్నాళ్లో నిలవలేదు తోడికోడళ్ళకు 

ఇంట్లో ఎడ మొహం వెడమొహం అవడంతో జయపాల్ కూడ మార్పుచెందినట్లు 
కనపడ్డాడు. 

194? ఉద్యమంలో మహీపాల్ కు కారాగారవాస శిక్ష పడింది. ఆటు 

వంటి తరుణంలో జయపాల్ అన్నగారి కుటుంవాన్ని గాలికి ఒదిలేసి వేరే 

ప రెండు నుంవత్సరాలు తో లుళిక్ష అనుభవించిన తర్వాత 

వేఎగా ను సేచన్లఏ. దయతలచి పభుత్వం మహీపాల్ని విడుదల 

చేసింది. ఇంటిక్ కాగానే తన తముడు వేసిన ఘోరం చూసి కుప్పలా 

కూలాడు ఏ.హీపాల్. తను వా తింబవళ్ళు వాననకి ఎండవక నిర్మించుకున్న 

ఆకాసొధం దూస్తుండగనే కూలిపోయిండి, డబ్బు సంపాడింజే పోటీలో 
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[ప్రపంచం ఆతణ్ధి ఎపుడో నెల్రసి ముందుకు పోవడం చూసాడు, ఆతని 

చుట్టుపక ,),_ల ఎన్నో కొత్త ఇళ్ళు, భవనాలు, మేడలు లేదాయి. అతని 

పొరుగున వుంటోన్న డీ బక్క. వీనుగు యుద్ధసమయంలో రేషనింగ్ ఇన స్పెక్షరుగా 

నియమింపబడి ఇప్పుడు ఎంతో బలిష్టంగా, నున్నగా తయారయ్యాడు. ఆతని 

పాడుపడ్డ. కొంప దేదీప్యమానంగా వెలిగిపోతోంది. ఒకరిదాక ఎందుకు 1 

ఆతని స్వంత తన్ముడు ఇప్పుడు కార్లో తిరుగుతున్నాడు. సంత బంగళాలో 

వెభవంగా జీవితాన్ని గడుపుతున్నాడు. మహీపాల్ జెలునుంచి రాగానే 

ఒక్క రోజు తమ్ముడు వచ్చాడు ఆన్నను పలకరిద్దామని. నిలబడే మాట్లాడి 

వెళ్లాడు, అప్పట్నుంచి ఆతని జాడేలేదు. “మా అన్న నాకేంచేసాడు ? నా 

పెళ్ళికి కట్నం లీసుకొనివుంటే నా డబ్బుతోనే విదేశాలకు వెళ్లివాణ్ణి, ఆదర్శాలకు 

వోయి ఆతను మూర్ధత్వంగా వుంటే దానికి నేనెలా _బాధ్యుణ్ణి అవుతాను” 

అని ఆంటూ బయట (పదారం చేసున్నాడు.. 

స్నేహీతుడెన రూప్రతన్, స్వంత తమ్ముడు జయపాల్ _బీవితంలో 

ఆతడు నాటుకన్న ఆదర్శాలను, నమ్మకాలను వేళ్ళతో సహా వెకిలించివేసారు, 

ఆతను జీవితంలో విరక్తుడుగా మారిపోయాడు. యుద్ధం జరిగే కాలంలోనూ, 

యుద్ధల ఆయిపోయిన తర్వాత ఇప్పటివరకూ జీవితంతో అడుగడుగునా ఘర్షణ 

పడుతూ చీజికిమాటికి చిరాకపడుతూ మన స్థిమితం లేనివాడయ్యాడు. అణువు 

ఆణువునా స్వాభిమానాన్ని నింపుకుని సజ్జన్, కర్నల్ ఆంతరంగిక మితులై నా 

వాళ్ళను యాచించడాసికి ఇష్టపడలేదు. డాక్టర్ షీలాసింగ్తో అంత దగ్గిర 

సంవింధ౦ వున్నా హోదాలో ఆమెకు ధీటిగా వుండడానికే [పయత్నించాడు 

కాని ఒక్క.రో జు కూడా కిందిచెయ్యిగా వుండడానికి ఆతని మనస్సు ఆంగీక 

రించేలేదు. ఆతనిలో తిష్టవేనుకుని వున్న ఈ స్వాభిమానాన్ని కనివెడు 

తుంటారు ఆతని స్నేహితులైన కర్నల్, సజ్జన్, డాక్టర్ షిలానింగ్. ఆతని 

ఆధినూనం.వె దెబ్బతీసే పల్లెత్తుమాట కూడా ఆనకుండా జాగ _త్రపడుతుంటారు. 

ఆటువంటి వ్యక్తిని అందిరి సమక్షంలో నువ్వు ఫలానా సేర్ని మోసం 

చేని డబ్బు కాటీసావు, ఫలానా శ్రీని వల్లో వేసుకుని ఆమె సంపాడన తింటున్నా 
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వని బహిరంగంగా ఆరోపజచే సే ఆ వ్యకి ఎలా. సహించగలడు? ఆటువంటి 

అవమానాన్ని దిగమింగి ఎలా వూరుకొంటాడు? తనవై వచ్చిన ఈ సీలాపనిందకు 

అతనికి గంగ వెరులెతాయంటే ఎంతెనా సహజం. 

సందుల్లో సజ్జన, మహీపాల్ మౌనంగా నడుస్తున్నారు. అగ్గి రగిలినల్లు 

కుతకుతలాడుతోన్న మహీపాల్ ముఖంలోకి చూసూ 'ఏం సంగతి మితమా | 

రోజుకన్నా ఇవ్వాళ మరీ నీరు కారినట్లున్నావ్....నువ్వు నా దగ్గర నుంచి 

డల్బుసహాయం స్వీకరించవని నాకు తెలుసు. ఇంట్రో ఇబ్బందిగా వుందా ఏం1* 

ఆనాడు సజన్, 
౮. జ 

అతని మాటలకు మహీపాల్ నూటిగా సమాధానం చెప్పకుండా సజ్జన్ 

భుజంమీద చెయ్యేసి స్నే హితునివై పు చూడకుండానే “ఆవసరం వచ్చినప్పుడు 

పీ యిద్దర్నీ ఆడక్క_పోతే నాకు ఆత్మీయులు యింకెవరున్నారోయ్” ఆం 

అంటూ ఆ చేతిని ఆలానే వుంచి సజ్జన్ పక్కనే ముందుకు నడుస్తు న్నాడు. 

బకారు సందడిగా వుంది. నడుసోం టే ఆన్నిరకాల చర్చలూ సంభాషణలూ 

వినపడుతున్నాయి నాలుగుకోజుల [క్రితం విమానాలనంచి చల్లి" కర తాలు 

మొదలు ఇవ్వాళ మార్కెక్టులో కూ గాయలు అమ్ముతోన్న ధరలవఠరకు 

అందరూ చరి స్తున్నారు. ఎలక్షన్ల విషయం అందరి మూటల్లోనూ ఎక్క డో 

ఓచోట చోటు చేసుకుంటూ వుంది. ఒకరిదగ్గరైతే ఎన్ని కలకూ, మతానికీ, 

కులాలకూ వున్నలంకెల గురించి చర్చిస్తున్నారు. ఆఎ మ నాల్ -తవన 

న చేయడానికి నాకు అపకాళం ఇబ ఈ పడింది, = రండురోజులబు పరివాలన వ 

మతాలూ గితాలూ గురించిన ధర్మపశ్నాలను పలి కేవాళ్ళమ చప్పు దెబ్బలు 
కలాం 

తిసిపిసా. రాన ల్స్” ఆంటూ వాళ్ళకు దుయ్యబట్టాడు నజ్జక్ తో మహీపాల్. 
వాల్ ఖల్సా 

గ 

మహీపాల్ మాటలకు నవుుతూ రం? వాళ్ళకీష్టం వచ్చిందీ 

మాట్లాడుకోసియ్ అయినా ఈ మతాలవాళ్ళు సీకేం అపకారం చేసారయ్యా? 

అని సజ్జన్ మహీపాల్ కోపగింగుకోని విధంగా ఆడిగాడు, 

సజ్జన్ ఆకిగినదానికి సమాధానంగా రాజకీయ వేదాంతధోరణి “నాకే 

కాదు, వీళ్ళు మొతం మానపత్వ్యానికే మహా ఆపకారం-ఒక పెద ఓఉపవాదం 

227 



చేసున్నారు. గుడ్డిగా నమ్మిన కొన్ని శుష్క సిద్ధాంతాలు పట్టుకొని వేలాడ తూ 
ఎంతో సంస్కారవంతమైన సద్విమర్శను సైతం పీకె నులిమేస్తున్నారు వీళ్ళ 
మతాంధత మొతం బీవితాన్నే అమానవీయమెన దృక్పథంతో చూసోంది” 

అన్నాడు మహీపాల్, 

“బావమరిది పెళ్ళిలో నువ్వేదో అమానవీయమైన అపదారాన్ని చూని 

నట్లుగా కనపడుతోంది. అదికూడా ఆనవాయితీ (ప్రకారం విల్లవాడీ తరఫు 

వాళ్ళు చేనినట్టుండి అవునా 7” 

'హూ౮ీ అంటూ రెండడుగులు వేని మళ్ళీ ప్రస3గాన్ని అందుకున్నాడు 

మహీపాల్ _ “చెప్పడానికి మాతం ఈ |బాహ్మ ఇజాలి దేళా-కి ఇంటలెక్సుయల్ 

లీడర్స్. నిజానికి వీళకన్న పతితులైనవాళ్లు డాంబీకులూ, మూర్చులూ మరేజాతి 
లోనూ ఇంతగా వుండరు. నేను షీలా సంపాదన తింటున్నాగట, ఏదైనా 
ఆనడానికి ఒక హద వుండి,” 

“తింటున్నావుగా. మరి దీవిలో ఆబద్దం ఏముంది గనక” అంటూ సజ్జన్ 

మహిపాల్ వేళాకోళంగా మాట్లాడే మూడ్లో లేడు. బిగుసుకుని 
పోతున్నాడు, రోడ్డు మీద నడుస్తున్నాం, బాగుండని తమాయించు కున్నాడు 
లేకపోతే అమాంతంగా గర్జించే వాడే. ఆమువా కోపాన్ని న్మిగహించుకో ల్రేక 

“సామాజంలోని మురికినంతా పూసుకొని, నీచాతి నీచులు, సనాతన ధర్మం 

గురించి గొప్పలు చెపుతారు నమ్మక |దోహులు. నాకు ఏకీవో కళంకాలు ఆంట 

కడతారు. డబ్బుకోసం | పాణం వదిలేవాడినై యుంటే ఈపాబికి ఈ మహీపాల్ 
శ్షుక్తా లక్షలు గడించి వుండేవాడు” 

| "We మా ఎందు"లా వూరికనే ఉగుకు) ౦టావ్ ఎకే,_ వాడి కాలులా “ 

తూండపం మావ స్వభావం అది (పపంచ నైజం ఇన్ని ఆ శాంతరాలున్నా 

వాటి?) ఆస్నటిసీ దాటుకుంటూ నువ్వెలా ముందడుగు వేయగలవో (ప్రపంచానికి 
బుజూ దేయ్.ో 
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సజ్జన్ చల్లని మాటలు మహీపాల్ మనస్సులో పొంగు మీద నీళ్ళు కొట్టిన 

పని చేసాయి. తల వంచుకుని మెదల కుండా ముందుకు సాగుతున్నాడు. "ఈ 

చీకటిని దాటి పోవాలి. సత్యం ఆశే వెలుగు ద్వారాన్ని కనుక్కోవాలి, బ్రీవితం 

ఆనే (ప్రచండ ధారలో నిశ్చయంతో (పవహించాలి. సత్య మార్గాన్ని వీడ కుండా 

మనో నిబ్బరంతో వుంటూ విరోధంతో కుస్నీపట్టు పట్టు" ఆన్న మహాకవి 
నిరాలా మాటలు జ్ఞాపకం వచ్చాయి మహిపాల్కు. 

రోగికి పాణ వాయువు ఇవ్యగానే వూపిరి పీలుస్తున్నట్లుగా జీవితంలో 

ఓడి ఆలనిన మహీపాల్ వ్యక్తిత్వానికి ఆసరా దొరకిందీ. సందు మొగలోంచి 

పెద్ద బజారులోకి వెళ్లేసరికి ఎన్నికల గురించి పెద్ద గలాటా జరుగుతోంది, 

18 
కన్య ఇవ్వాళ రాలేదు. వుండడానికి ఆమెకు ఇల్లు దొరికిందోలేదో? ఒక 

సారి వెళ్ళి చూనివద్దామని అనుకున్నాడు సజ్జన్. పాపం కష్టాల్లో వుండి కూడ 

స్వాభిమాని నోరు తెరచి ఆడగదు కనుక ఆమె స్వాభిమానానికీ ఆడ్డురాకుండా 

ఆమెను ఆదుకోవడమే మానవత్వం. 

కారు తీసుకుని తిన్నగా కన్య ఇంతకు ముందున్న చోటుకి వెళ్లాడు. 
నిన్నరా[తే సామానుమొ త్రం తీసుకుని ఎవరి కార్లోనో కూర్చుని వెళ్ళిపోయిందని 

చుట్టుపక్కల వాళ్ళు చెప్పారు. ఆ విషయం తెలియగానే అతినికి ఈర్ష్యకలిగింద్. 

కాని (వివ్మాచర్య వతాన్ని పాటిస్తున్న సజ్జన కన్య లేకుండా ఎలా వుండగలడు 

ఆమె కనపడని కొరత కలుక్కు మంటోంది మనస్సులో. 

అక ణ్ఞ్లుంచి సజ్జన్ కర్నల్ మెడికల్ స్టోర్సుకు వెళ్ళాడు. మహీపాల్ 

ఆక్కడే వున్నాడు. జానకీశరణ్, సాలి,గాం, సజ్జన్ ఇంటికొచ్చిన విషయం, 

ఎగ్జిబినన్ సంగతీ అన్ని మహీపాల్ చెప్పినట్టుంది. సజ్జన్ రాగానే కర్నల్ 

అతనిమీద మండిపడ్డాడు నువ్వు ఎవర్ని అడిగి ఒప్పుకొన్నావ్. మేం ఇంత 
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వరకు చేసిందంతా నువ్వు బూడిదలో పోసిన పస్నీగులా చేయాలను 

కుంటున్నావా? 

కర్నల్ తన ఉద్దేశాన్ని వ్యతిరేకించగానే తాను చేసింది పొరపాటేనేమో 

అని అనుకోసాగాడు సజ్జన్. తీరా తను రోల్లో తలదూర్చిన తర్వాత వం జేయ 

డం? దాన్ని సమర్థించుకో వడం మినహా ఆతనికి మార్గంలేక పోయింది. మహీపాల్ 

ముందు తన తప్పును ఒప్పుకోవడం ఆతనికి ఇష్టంలేదు. మొవిొన్ని అదోలా పెట్టి 

తెగింపుతో “నీక్కూ డా ఇషంలేక పోతే సువ్వూ రావడం మానేయి. నేనంతా 

ఆలోచించే యీ నిర్ణయం తీసుకున్నాను” అన్నాడు 

“నిర్ణయం కాదు. నా బొంద” అన్నాడు కర్నల్. “ఆసలు సీపు రె)లో 

ఈ ఆలోచన ఎలాకలిగిందంట? తెల్లవారగానే జానకీశరణ్, సాలిగాం గాళ్ళు 

ఇంటీ మీదికి రాగానే మొహమాటం వచ్చి పడిందన్నమాట. ఆసలే ఇ పు డు 

“బిన్నోి కేసు నడు సోంది కదా. సీ ఆజ్ఞానం వల్ల దానిపై ఎలాంటి (పభావం 

పడుతుందో అంతమా(తం వూహించలేకపోయావు”. 

కర్నల్ నోట్లో ఆ కొత్త పదం వినగానే సజ్జన్ కొంచెం ఆళ్చర్య 

పడ్డాడు. కేసూగ,టా ఆనగానే బహుశా కన్యకు కర్నల్ భాయి కొతగా నామ 

కరణం చేని వుండొచ్చని (గ్రహించాడు. కన్యమీద కర్నల్ చూవిస్తోన్న ఈ 

గారానికి ఆతనికెందుకో ఆస కికలిగింది, కన్య ఎక్కడుంది? ఆమె గురించి 

మళ్ళీ అతని బుర వేడెక్కుతోంది. మనస్సు బాధగా వుంది. తాను చేసిన పొర 

పాటు సిగ్గు తోడుక్కోనె గింది. పొద్దున్న వాళ్ళ ముందు సరే అంటున్నప్పడు 

కన్య ఆతనికి జ్ఞాపకం వచ్చింది. ఆయినా అతను సరే అని అనేసాడు. కన్య 

విషయంలో ఆతనెందుకో వెరివ్నెరిగా వ్యవహరిసున్నాడు. అత? మనస్సులో 

పతివ్షించుకొన్న [బహ్మచర్యం ఏమైనట్టు? ఆది కేవలం మానస తరంగం కాదు 

కదా! తన బుద్ధి గురిపోగుట్టుకుందా? ఆందుకు కారణం? ఆదే ఆతనికి ఆర్థం 

కావడంలేదు, ఆతని మేధస్సు, కోనిన పనసపండు ముక్కల్లా విచ్చిపోతుంది, 

ఏదై నా విషయాన్ని మనసుకు పట్టించుకోవడానికి ఆతను ఎంతగా (పయత్ని 

స్తోంది ఆంత తొందరగా దాని నారలు వూడి పోతున్నాయి. సజ్జన్ కు కోపం 
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వచ్చింది. కర్నల్ తో అన్నాడు “నేను అన్నీ బాగా ఆలోచించాను. శృతువుతో 
కూడా చెయ్యి కలపగలిగిన వాడే అసలు మానవుడు. దటీన్ అవర్ ఇండియన్ 

కల్చర్. మనం కేను నడుపుతూనే ఎగ్జిబిషన్లో పాల్గొందాం. మీరంతా (పతి 
దాన్ని చిన్నచూపుతో చూస్తారు. అలా చూడ్డం నా ఆర్టిస్టిక్ మోంటాలిబీకి విరు 

దం" ఆంటూ ఓదిన్న పుపన్యాసం ఇవ్వగలిగినండుకు సజన్ సంతోషపడ్డాడు. జె 

“బేవో! నా సాంగత్యం వల్లి మంచి గుణాన్నే సంపాదించావ”*” తన 

గురుత్వాన్ని వెళ్ళబోసుకుంటూ మహిపాల్ సజ్జన్ మీద తన శిష్యరికాన్ని ఒలక 

పోసాడు, “కాని ఈ మాటలే సీ వెడిమలి స. రాకమనసులోంచి వచి, ఎవున్నట్ల 

యితే శద్రాభక్తులో సీ పాదిపూజ చేన్ నె త్తిమిద నీళ్ళు చల్లుకునే వాణ్ణి" 

మహీపాల్ ఎత్రిపొడుపుతో సజ్ఞగ్కు మరింతశీనిగూ, రోషం వచ్చాయి, 

కడుపులో వున్న ఉ; కోషం మొహంపై వ్యాపించింది, 

ఆప్పుడే తలుపుకు తగిలించిన తెరలోంచి మెట్టమిద నుంచి చిగుతోన్న 

కన్య కనివీంచింది. 

స్లోక్కు వెనుక భాగంలోనే ఆఫీస్ రూంలో వాళ్ళు కూర్చుని వున్నారు 
రి 

ఆమెను చూడగానే తలుపు దగ్గిరకు వెళ్లాడు. తెర ఎత్తుతూ ఆమెను ఆడిగాడు, 

“నువ్విక్కడున్నావా? అప్. గ్రాడున్నావేమోనని వెళ్లాను.” 

సమాధానంగా కన్య చిన్న నవ్వు . నష్వాంది. తెరను తొలగించుకుంటూ 

గదిలోకి వచ్చింది. పక్కకు తప్పుకొని దారెచ్చాడు సజన, కన్యను చూడగానే 

మహీపాల్ చేతులు జోడించి నిలదిడ్డాడు. జర్ కూర్చునే నవ్వుహ కన్య 

వెపు చూని “నువ్విక్కడ వుండడం చూడగానే ఆయ్యగా రికీ మతిపోయింది. 

ఇవ్వాళ ఘనకార్యం సాధించుకొచ్చారు విచ్చిదాసుగారు. పైగా తను చేనింది. 

సమర్ధించుకుంటూ వుపన్యాసం దంచేస్తున్నారు, ఇండాకట్నుంచి” అన్నాడు. 

ఆ మాటలు విని సజ్జన్కు మళ్ళీ కలవరం కలిగింది. కాని న్మిగహించు 

కున్నాడు. 
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మూలవున్న కుర్చీని లాక్కుంటూ “కర్నల్ భాయి ఈ వెన 

వుండేందుకు నాకు చోటు ఇచ్చారు, వెంటనే నువ్వు సామానంతా కార్టో వేని నా 

వెంట వచ్చే సేయ్ అని పట్లుపట్టారు.” అంది కన్య, 

నవ్వుతూ కర్నక్ మహీవాల్ తో చెపుతున్నాడు-' మొదట ఈమెగారు 

కమ్యూసిస్టులా వ్యవహరించింది. ఆది అలా ఇది ఇలా ఆని వాదించింది. 

వాదించాల్సిందే మైనా వుంచి తర్వాత వాదించుకో, ముందిక్క- బ్హుంచి కదులు 

ఆన్నాను. నువ్వు నన్ను అన్నగా భావిసే నేను చెప్పింది వినాలి. నువ్వే చెప్పు. 
ఎలాంటి చోల్లో వుంటుందో-బో యవాళ్ళు వుండేచోటు ఆదంతా. అసలే ఆ 

సాల్మిగాంగాడు ఈమె ఆంటే నమిలి మింగేద్దామా అన్నట్టున్నాడు. ఎవరికైనా 

డబ్బులిచ్చి అవమానిస్తే? ఆ మానవతి చూడండి. చూస్తుండగానే ఆత్మహత్య 
చేసుకుంది” 

“నువ్వు చాలా మంచిపని చేసావ్ వైగది భాశీగానే వుందాయె” 

“ఆ ఏముంది? దేవదారు వెర్చైలూ, సీసాలూ, విరిగిపోయినవి తరిగి 

పోయినవి. ఆంతా పనికిరాని సరుకువుంది. ఇవ్వాళ వుదయమే అదంతా ఎత్రించి 

కోషంలోకి పంవించాను. దానితో గడి ఆంతా భాశీ ఆయిపోయింది. ఒక్క._గది, 

బాన్రూం, కొళాయి వున్నాయి. మామూలు సౌకర్యాల కేం లోటులేదు.” 

కర్నల్ వంచన వుండడానికి కన్య ఎందుకు నికాకరించలేకపోయిందా 
అన్న దుగ్గపట్టుకుంది సజ్ఞన్కు ఆతను చెవ్పితే కన్య వినలేదు. ఏం కారణం? 

సజ్లన్ తో ఆమె వుంటున్న ందువల్ల అపవాదు ఎదుర్కొావలసి వస్తే కర్నల్ 

పంచన వుంటూ కూడ దాన్ని ఎదుర్కో వాలి కదా! ఆతనిపట్ర ఆమె ఈ ఆప 

నమ్మకానికి కారణం? వేగంగా వీస్తోన్న గాలికి పరపరమని కొటుకొంటున్న 
గుడ్డలావుంది అతనిమనస్సు. సాల్మిగాంతో సహకరిస్తున్న విషయం ఇంక దాచ 
కూడదనుకున్నాడు. ఎలా చెప్పడమా అని సంకోచిస్తూ వున్నాడు ఇంతవరకు, 
కర్నల్, మహిపాల్, కన్య, సాలి గాం, జానకీశరణ్ ఆందరిమీద అ తనికి 

ఆక్క-సు వచ్చింది. కుర్చీలోంచి లేచి పారిపోదామనిపించింది. కాని లేవడానికి 
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అతనికాళ్ళు కూడా చచ్చుపర్డట్లయింది. లేవలేక అలాగే యీజీఛెరో పాతుకుని 

పోయాడు. 

“లిన్నో' బయటికి వెళ్లు తున్నావాో 

“అవునండి, ఇవ్వుడే వచ్చేసా”. 

“నువ్వు ఆలస్యంగా న్నెనారా. నేను చౌకీదారుకు చెవ్చి వుందా. ఇటు 
వెపు తలుపుకు తాళం చేయిస్తాను, నువ్వాచ్చి చౌకీ దార్నె లవితే ఆతనే తలుపు 

తెరుసాడు”' 

భాయిసాద్ (అన్నగారు) నాకు రెండో ఆట సినిమాలు చూసే అలవాటు 

లేదు లెండి" ఆంది కన్య నవ్వుతూ, 

“నీకు తెలియదు చెల్లీ, ఈ కర్నల్ (పతి మాట ఓ పాలసీతో చెపుకా 
డనుకో. క్రమ్యూనిన్లు పార్టీలో పనిచేసే ఆడ వర్ణలంతొ చేతిలో కొడవలి, సుతి 
తీసుకుని రా(రిళ్ళు తిరుగుతుంటారని వీడ వుద్దేశం" కన్యతో మాట్లాడుతూ 
పథమంగా 'నువ్వు' అన్న శబ్దం (పయోగించాడు మహీపాల్, 

ఆతేని మాటలకు కన్య కిలకీలా నవ్వింది. కర్నల్ నిగ్గు పడుతూ తన్ను 

కూడా ఆ నవ్వుతో కీ కలిపి. “ఈ రచయితలూ, అర్జినూలూ వున్నారు 

చూసావు వీళ్ళ మాటలు ఎపుడూ నమ్మకు. వీళ్ళంత మూక్టులు ఎవ్వరు 
కేరనుకో, వాళ్ళ మూర్ధత్వంతోనే బాగా చలా మణి అవుతుంటారు” “అన్నాడు. 

కర్నల్ ఎగతాళిగా అన్నమాటల* నవ్వొచ్చింది కన్యకు. పైకి నవ్విందే 
కాసి ఆమె కళ్లన్నీ విచారంగా ఒదిగి కూర్చున సజ్జన్ మీదే తా రట్లాడు 

తున్నాయి. సజ్జన్ తల వంచుకుని ఊథౌర్చున్నాడు. మహీపాల్, కర్నల్ కన్య 
వెపు చూసూ వుండి పోయారు. వాళ్ళున్నారన్న విషయం కూడా మరిచి కన్య 

అలా కన్నార్పకుండా సజ్జన్ను చూస్తోంటే ఆమె మాననికంగా పడుతున్న 
ఆందోళన ఆమె కళ్ళలో కన్పించింది. మహీపాల్ ఇదంతా గమనిస్తున్నాడు 
కన్య అంటే ఆతనికి ఎటువంటి దుర్భావంలేదు. ఆయినా ఓ జవ్యని సహృదయాన్ని 
స్నేహితుడు ఇర్లే ఆకట్టుకో కలిగాడన్న తలంపు రాగానే సజ్జన్ వై కొద్దిగా 
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ఈర్ష్య కలిగింది.  ఆటువంచటో ఘట్టంలో సాల్మిగాంతో సజ్జన్ చేసుకున్న ఒప్పం 

దాన్ని బయట వెట్టి ఆమె ముందు అశణ్ణి న్యూనతపరచాలన్న ఆలోచన వచ్చింది: 

కాని ఎందుకీ వూరుపు మామూలు రోగణిలో కన్యను పక్సి ంఛాడు- షం = 

ఎంత వరకు వచ్చింది”? 

హీపాల్ గొంతు వినగానే ఆమె కొంచెం ఖంగారు పడింది. దృష్టి 

సజ్జన్ వైపు నంచి మరల్చింది. కన్య సమాధానం వెతుక్కుంటూ వుండగానే 

మధ్యలో కలుగచేసు కుంటూ కర్నల్ - “నేసింకా 

కన్య ఒదిన తాలూకు ఇద్దరి బంధువు లొచ్చారుగా పూరి నుంచి, వాళ్ళకు సూర్య 

హిందూ హోటల్ లో వసతి ఏర్పాటు చేయించాను ఇమాంబాడా అవన్నీ చూడ 

మని ఇవ్వాళ కన్య నిచ్చి పంపాడు” అని చెపుతూ సజ్జన్ వ వంక తిరిగి జన 

నీకో శుభ్ర వార్త చెప్తున్నా. బిన్నో డైవింగ్ నేర్చు కురటూంది.. శివ మంగల్ 

కూడా చెప్తున్నాడు ఈ విధంగా నేర్చు కుంటూ వున్నట్టమితే చాలా తొందర 

గానే ఆమెకు కారు నడపడం వచ్చేసుందని ఆన్నాడ”. 

త డర్తస్ సంపతిస్తున్నా A 
C3 

సజ్ఞన్ కళ్లు మ౩ంతాశు. ఆ మాటలకు ఆకనిలో ఏ సంచలనమూ వచ్చి 

నట్లు లేదు. కన్య ఆయితే నవ్వుతూ ఆతని కళ్ళల్లోకి చూనింద్. సజ్జని వరకి 

మెన అభినందనలు ఇస్తాడో ఆన్నట్లు ఆ చిన్న గదిలోని మసక వెలుతుర్లో పర 
సరాల్ని మరచి క్షణం సేపు ఇద్దరి కళ్లు పరస్పరం చూసుకున్నాయి. ఆ చూప 

నజ్జన్లోని కలవరాన్ని దూరం ్ం చేసింది అతను కొంచెం ఊరట కలిగిగటు 

అవక కర్నల్ మహీ సాల్ ఇద్దరూ ఇదంతా గమనిస్తూనే వున్నారు మ 

హుషా రెనదే. ఆ మూడు మర్ట్లూ పడ్డాయ ఘర. ఆమెలో. క కమూఖ్తాను 

తనంతట తానే పారిపోతాడు, ఆందుకే ఇప్పట్నుంచి డై 

అని అనుకున్నాడు మహీపాల్. 

ఇంతలో కర్నల్ కేసు గురించి (ప 

మైంది. ' 'బ్యారిస్టర్ ధావన్ ఇటు వంటి కేసుల్లో ఆమాఘంగా కం ఇసాడు, 

నేనో పర్యాయం ఆయన్ని కలుసుకుని వస్తాను. మనం ఒక్క సాల్మిగాంని 
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డీకొంచే చాలదు. ఇప్పుడు ఎలక్షన్ల కోసం ఎంతో మంది అంగగండ లున్నాయి 
ఆతనికి. వాళ్ళందరినీ ఢీకొనాల్సిన పరిస్థితి రావచ్చు. ఈ విమానాల యు క్తి నేను 
ఆనుకున్న దాని కంటే ఎన్నో రెట్లు ఎక్కు. ఘనకార్యం సాధించింది, ఇపుడు 

లక్నోలో కన్య పేరు యింటింటా మారు మోిగిసోతూ వుంది. ఈపనిలా 

విజయం సాధించాలని దేవికి మొక్కాను. ఆమె మహిమ వల్లే నాకో అతి 
ముఖ్యమైన డాక్ళుమెంటు దొరికింది. ఇకచూడు వాళ్లను గుంట క్ గంట 

కడతాను” ఆని ఆతను తన గొప్పతనాన్ని చెప్పుకుంటూ వధ్యలో సజ్జన్ వైపు 
చూసి 'సరేలే సజ్జన్ " మేము మీ ఒప్పందాన్ని ధృవపరిభాం, ఈ మూలంగా 

[పజల ముందు నిలబకి మన వాదం వినివించ డానికి ఆవకాశం దొరుకుతుంది. 

ఈ వెధవ మనల్ని పతి వేటలోనూ అల్లరిపాలు చేయాలని ప్లాను వేసాడు. 
మనమేం తక్కువ తిన్నామా, ఏనుగును నిలబె టైసి తోక తిప్పి విరిచే దాం. 

ఇవ్వాళో రేవో సాలి గాం గాడు ఎలాగైనా ఇక్కడికి వస్తాడు, రానీయ్, ఓయ్ 

సాలి గాం! నువ్వొక ఆర్టిస్టు వెద్ద మనిషిని చాటుగా వెట్టుకుని నన్ను కించపర 

క చూనున్నావా? సరేలే బిద్దా! మెం కూడా చూవిసాం మా తడాఖా, సజ్జన్ 

ఆన్న ట్టు మానవత్వం వున్న వాడు మంచి పనిలో క తుపుతో ఐనా మన స్పూ డిగా 

క. కలపడానికి సందేంహించడని నిరూవిసాం”” ఆని అన్నాడు, 

కర్నల్ తన్ను సమర్థించే సరికి సజ్జన మనస్సు వికసించింది, ఏమిటిది 

చెప్మా అన్నట్టుకన్య విస్తుపోయింది. సజ్జన్ని కర్నల్ సమర్థించడం మహీపాల్కు 
కలుక్కు మంది. పొద్దున జరిగిన కాండకు పీఠిక రాస్తున్నట్టుగా మొదలెట్టాడు 
మహేపాల్ _ “కన్యగా రికి ఇంకా తెలీనట్టుం ఏ. అదికాదు కన్య ) 

సాలి గాం, ఈ వూళ్ళో వడ్డీలు గుంజటానికి పేరు మోనిన ఒక సేఠ్ గార్ని వెంట 

పెట్టుకుని ఎలా గెనా సజ్జన్ నిబుట్లలో' వేసుకో వాలన్న వు దేళంతో ఆతని చి తాల 

(పదర్శనం ఒకటి ఏర్పాటు చేసా మంటూ సజ్జన్ ఇంటికి దిగ బడ్డాశు. కళా 

కారుడు కదా. ఆతజ్ణి పెకి ఎత్తే నే సే మన వెపు తిప్పుకోవచ్చనుకొన్నా డు. మన 
వాడు వాళ్ళ ఎతుకుని నిజంగానే బోలాకొట్టాడు' క 

ఆ మాట వినీ వినగానే కన్య ముఖం మాడిపోయింది. సజ్జన్ మహీ 
మీద ధుమధుమలాడాడు. ఇది (గహించిన కర్నల్ మహీపాల్ చెప్పేపద్ధతి 

జ 

పాల్ 

తిలోని 
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కటుత్వాన్ని తీసేస్తూ మహీపాల్ను పరోక్షంగా మందలించాము-ొన వ్వుతప్పగా. 
వ్యాఖ్యానం చేస్తున్నావ్ మహే! సజ్జన్ సరిగ్గానే ఆలోచించాడు. మనమే కొంచెం 

చిన్న చూపుతో కాదంటున్నాం”' ఆర్థం కానట్టు చూస్తోన్న కన్యకు విడమర్చి 

చెప్పుతూ కర్నల్ అన్నాడు-”సజ్జన్ చెవ్పినది పదహారణాల సరిగ్గా వుంది బిన్నో 

సాల్మిగాం అతని దగ్గరకు ఓ మంచి కార్యానికి ఆక్షింతలు వేయమని వచ్చాడు. 

రాజకీయ సంబంధ మైన ఆభిపాయ బేధాలు ఎన్ని వున్నా శ పనికి ఎలాపూకు 

కొన్నాడో అలాగే అతనూ ఓ మంచిపనిచేస్తోంటే ఎలా మూతి మడుచుక్కూచో, 

గలడు? వెగా దాన్లో త ప్పేముందని?" 

సజ్జన్ చేసిన పనికి ఆతజణ్జి సమర్ధించాలా లేదా అన్న డ్ర్యైదీభావం ఆమె 
కళ్లలో కనపడీంది. సజ్జన్. తన చూపులోనే ఆమెకు తన ఆంతరంగాన్ని 

- తెల్పాలని అనుకుంటున్నాడు. [వేమపాట మరిచినపుడు మనస్సు నాలుక ద్యారా 

కన్న కళ్ళతోనే తన భావాల్ని (పకటిందాలని ఠరాపష్రతయపడుతుంది. నిజం 

కూడ అంతే. నాలుగు కళ్ళూ కళిని మాట్లాడుకోగల్లిన భాష వెయ్యి నాల్క.లు 

కలిసికూడా మాట్లాడుకో లేవు, తన ద్కష్టినుంచి తప్పుకు తిరుగుతోన్న కన్య 

కళ్ళను సజ్జన్ తన కళ్ళతోనే మంతించి బంధించివేన్తూ ఇలా అన్నాడు- “నా 

చిత్రాల పదర్శనాన్ని ఏర్పాటు చేస్తామని వాళ్లే నా దగ్గర ,పస్తావన తీసు 
కొచ్చారు. వాళ్ల వుద్దేశాన్ని నేను వెంటనే పనిగట్దేకాను. వాళ్ళ (ప్రస్తావనను 
తారుమారుచేసి వాళ్ళకే ఎసరు వెట్టాను, (దర్శనాన్ని మన బజారులోనే 

పెడతాం ఆని మీరు అంటున్నారు గనుక ఈ వీథిలోనే వుంటోన్న స్రీ లందఠూ 

తాము నేర్చుకున్న కట్టూ, అల్లికల పనులు, వ౭ళపారంపర్యంగా వాళ్ళకేమేం 

చేతిపనులు వస్తాయో, వాటన్నిటి తీసుకొచ్చి పదర్శవంలో పెడితే ఎంతో 

రాణింపుగా వుంటుందని ఎదురు (పసావన చేశాను. వాటిలో ఏది మంచిడో 

వా? నిర్ణయిస్తారు. బహుమతులు ఇసారు. నేను కూడా మా అమ్మగారి తరపున 

నూరు రూపాయలు బహుమతి ఇసానని (పకటించాను. ఆధునిక కాలంలో చిత 

కరా రచన ఎన్నెన్ని కొత పుంతలు తొక్కి ందీ, ల మార్పులూ చేర్పులూ 

వచ్చాయో ఇవన్ని మనవాళ్ళు తెలసుకౌనేందుకు నగరంలో వున్న ఆర్టిస్టు 
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లందరి దగ్గిర కెళ్ళి వారి చితాల్ని తెచ్చి [పచర్శించే పూలీాది. మహా అయితే 
నల భి చి తాలుంటే చాలు. జానకీశరణ్ ఇంటికి ఎదురుగా రెండు పెద్ద గదులు 

వున్నాయి వాటిలో [ప్రదర్శనా న్ని యేర్చాటుచేద్దాం ఆని చెప్పాను. నేనేం ప్పు 

చేశానో మీరే శలవివ్యండి. నేను నమ్మించి మోసం చేసానంటున్నాడు మహీపాల్. 

నా చిత్తశుద్ది మీద ఆయన కళంకాన్ని ఆంటకట్టాడు, ఇది పచ్చి ఆబఐర్ధం. నేను 

నా నిజాయితీని బుజువుపక్కుకుని తీగాను”. 

“మీరు మీ నేరు (పతిష్టలకు తగినట్టుగానే ధైర్యాన్ని, చొరవనూ 

చూ వెట్టారు. నేనంత వెద వ్య క్రినికాదు. మీరు ఏ బాధ్యత అప్పగిస్తే దాన్ని 

తప్పక నిరహిసాను"' ఆన్నది కన్య. 

కన్య మాటలకు సజ్జన్ మొహం కళకళలాడ౦ది. కాన్ సజ్జన్ను కన్యను 

ఇదర్నీ హెచ్చరిసోన్న ధోరణిలో మహీసౌల్ “అర్సిస్టన్న ఉ. చేక ంలో మీరు 

లోకం వేసే ఎత్తుగడల్ని మరచి పోతున్నారు. ఇవి ఎలక్షన్ రోజులని మరచి 

పోకండి” అంటూ హెచ్చరించాడు. 

“ఎలక్షన్ రోజులైతే Det పొడుసారా? ఇక్క డా తక్కు వ తిన్నవా 

శృవరూ లేరు. మౌ. బాబూనగీన్ చంద్ జైన్ వుర్స్ కర్నల్ సాహెబ్" అంటూ 

నున్నగా గొరికించుకున్న మీసాలవె చెయ్యి మెళేసాడు కర్నల్. మళ్ళి సజ్జన్ని 

ఉద్దేశించి “ఎగ్జిబిషన్ పెట్టుకోవయ్యా నిర్భయంగా. డ్రెరీలో ఇవ్వాల్టి పేజీలో 

రాసివుంచుకో పీళ్ళు చేసే పతి ఎత్తునూ చితుచేని మక్టీ వాళ్ళ మీదే. దెబ్బతీసా. 

ఈ సాకుతో జనతా పార్ట్ అని ఓ కొత్త పార్టీని పెట్టకపోతే చూడు, ఈసా5 ఏ 

ఒక్క పార్తీసి కాదు మనం సవాలు చేసేదీ, ఆన్ని శశ 
Cal 

నం ఇ వజానీకంతో నే వుంటాం, !పజం వాక్కుల లకోసం పోట్లాడ దాం (పభుత్వం 

ఓటే. ఒ కదెబ్బతో కొటాలి. 
చ అ 

కాసీయ్ పెబ్టులగిదారీ “ర్ల తా య్యు. రాజకీయ చి పార్టీలు కానియ్యి; మనం మన 

గై భి క క బ్ hig a రా నో, a ద ర 

హక్కుల్ని నొధింటువుం టన. బం టె a ఇవుదుక్ క్రిం ఏమిటి? 

కరీ లోంచి లేసూ మహీపాల్ వెటకారంగా అన్నాడు - “పాపం బిన్నో 

ఏమని చెపుతుంది. ఆమెది ఎప్పడూ మధ్యేమార్గం. మేం చెపుతున్నాంగా విను. 
౧ 
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పది శిరస్సులున్న రావణానురునిలా మీరు విరవీగుతున్నారు. ఈ సాలిగాం 

గాడు ఒక్కొక్కరికి ఒకో) గాడిదను బహుమతి చేయకపోతే చూడు. పాపం. 

ఈ వనకన్య కేసు వ్యవహారం మధ్యలోనే ఆగిపోతుంది. చూస్తూ వుండండి 
శః (బాహ్మడి మాటలు వృథాపోవు.” 

వహీపాల్ వెటకారానికి సజ్జన్ కు కోపం వచ్చింది. ఆతను కూడా కుర్చీ 

లోంచి డభాలున లేరి *ఆయిశే, నా ఆఖరిమాటకూడా విను. నీ (బవ్మాత్వం 

వట్టి అబద్ధం ఆని సజ్జన్ కూడా నిరూవ్స్తాడు. ఈ మాటల్ని నేను ఎవరి దగర 

ఆంటున్నానం టే వాళ్ళతో ఆబర్ధంగా బతకడం కన్న చావటం ఎంతో మేలు జని 
అనుకొనే వాళ్ళరగ్గర” ఆంటూ తీ వంగా మహీపాల్ వెపు చూళాడు. 

మహీపాల్ యేమీ జవాబు చెప్పకు_డా బుసలు కొడుతో వెళ్ళిపోయాడు. 

మహీపొల్ మీక సజ్జన్కు బాగా కోపం వచ్చింది. తన విషయంలో కన్య 

మనస్సును విరచడాసికి ఆతము ఎందుకు [ప్రయత్నం చేసాడు చెప్మా ఆంటూ 

అతని మకస్సు కుతకుతలాడ సాగింది. మహీపాల్ని ఉద్దేశించి “తశకు తాను 

అబద్ధవు ఎతుకు బతుకుతున్నాడు. ఎవరైనా రెచ్చగోడితే ఆందరూ నాలాగే 

వుంటారు ఆనుకొనేటంత మూరుడు. ఇడియట్ [” అని బడ బడ అనేళాడు 

“ఎవరి మీదోయ్ నవ్వు ముడిపడుతున్నావ్. అతనేదో మానసికంగా 

బాధపడుతున్నా ౩. ఆ గొడవతో మనసిమితం లేక నిన్నా వ్యత్రేకించాడ స కో 

బుద్ధికుదిరిందంటే నీ కంటే మందు సీ పని నెరవేర్చేరకం. నిజం చెపుతున్నా 

బిన్నో, మహిపాల్ చాలా భోళామనిషి, అతనికి నోరే దురుసు, హృదయం 

వెన్నలాంటివనుకో” ఆని సద్దాడు. 

“అలా చూ స్తే ఎవరూ కడిగిన ముత్యంకాదు ఎ్నావున్నా మొతా క్ 

మహీపాల్ గారంటే నాకు గౌరవభావం వుంది. మనస్సు మంచిది కాకపోతే 

ఆంత పెద్ద రచయిత ఆయ్యేవాడే కాదు" ఆని కన్య ఆంది, 

సజన్ కోపం కన్య, కర్నల్ ల ఎదుటే, స్వయంగా ఆతని అంతరాత్మ 
జ 

మందే పరాభవం పొందింది. ఆ కోపాన్ని తన హృదయకుహరంలో ఆదిమి 
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వుంచుకోవాలని [పయత్నిందాడు. ఒక విధంగా చూసే _ తన వెపు 

[ పేమగా చూనినా తర్వాతనే ఆతనిలో ఈ కోవ _ ఇంత ల. వచ్చాయి. 

కన్య చూపులు ఆతని వ్య క్రిత్వాన్ని పూ ర్రిగా మరవింపచేసాయి. కన్య దగ్గర 

నుంచి ఆతను క్షణం |కితం పొందిన సే, హమే అతాలో తప్పుడు ఆవాంకా 

రాన్ని రేవింది కన్యతో ఏకాంతంగా మాట్లాడా స క్ డొంచెం వ్యవధి అయినా దొరి 

కిలే బానుండునని అనుకున్నాడు. తనతో వకు కెళదామ [కితంరోజు అతను 

ఆన్న ప్పుడు ఆమె నిరాకరించింది. ధ్యానమండిరంలో |బహ్మచర్య[వతం 

పాటిసానన్న సంకల్పం వీమైంది. ఆతని కళ్ళలొ ప్న వసువు మెరవడం మొద 

లెట్టింది ఆతని పాణాల్ని కన్య తన మాయాళ క్షితో రెక్కలు విరిచి కట్రై 

నిండి. ఇపుడు వీం చేయడానికి తోచక ఆతన. ళ్ కా యటూ కొటుకుంటు 

ఇ 

లు 

న నం! క. స 

న్నాడు. తన వ్య _క్రికాంన్ని బుజువుపడ్భ కోలేక సోయ సరికి [ప్రసంగాన్ని 

మారున్తూ కన్యను అడిగాడు _ “ఇంకా నవుం వంట మొదలెట్టావా లేదా” 

“'“అన్నగారై తే ఒద్దింటున్నారు. కాని ఈ విషయంలో వారి మాటవినను 

లెండి. ఒకటీ రెండు రోజులో” ' ఆటూ నవీగెంది కన్య 

“"మరప్పటి వరకు లోటే 01” 

''ఆంటే జైనుల భోజనం ఆన్న మాట్” నవు-తూ మళీ-*జెనుల వెంట 

మరీ ఆంత ఎక్కు వ తివగడం వందిద కాదు క. 

ధర్మః ఆంటూ నీకు ద కక మక్కా అల 
గ్ లా 

గది ఆంతా ఓక టే నవ్వులో [పతిధ్వనంచిందడి,. కర్నల్ వెంట న్ 

"”పోవోయ్! కక్కాముకా్శ_ తినే చ వ 

లేచాడు కుర్చీలోంచి. “నేసిపుడే ధావన్గారికి భోబు శేనివసా" అంటూ వెళి * 

పోయాడు 

గదిలో వ బై తారే మిగిలారు. ఒకరినెకగను చూసుకుంటూ 
[and Ey 

కూర్చున్నారు. నళ +ద్దాన్ను సజశే భంగం చేస్తూ -ోమనస్సుర్తిగా నువ్వు నా 
& 

హొ 
టా. 

ల శకి 

ఒప్పందాన్నే సమర్థించావు కి చూ? 
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కక్ ఒప్పందాన్ని?” 

“ఆదే సాల్మిగాంతో చేసుకోలేదూ! '' 

ఆర్పీ క్రెందుకీ సందేహం?” 

సజన్ కన్యకు దగ్గరగా వున్న కుర్చీలో కూర్చుంటూ ''నువ్యుశాళ్ణతంగా 

నన్ను నీ దాసుడిగా చేసేసుకున్నావ్ ” అని అనేశాడు ఆమాంతంగా. 

"సజ్ఞన్ గారూ, దాస్యశృంఖలాల్ని విడగొట్టడంలో నమ్మకం గల 

క నేను”. 

“ఆయినా ఈ దాస్యశృంఖలాల్ని మానవుని మేధసు స్సు సృష్టించిన స్ 

“ఇజమ్” విరగ్గొ ట్టలేదులే మనస్సు ఏర్పర్చుకున్న బందం చాలా గొప్పది. ఇదె 

మానవత్వం, | పేమా కల్పించుకొన్న బంధంలో చిక్కుకున్న పయన ష్ స్వేచ్చ 

పొందాలని కోరడు. దాని గొలుసులూ ఆతన్ని చుట్టుకుంటూ ఇంకా బిగుసుకోవా 

లనే కోరుకుంటారు”. 

తర్వాత కన్య వ్ మాట్రాడకుండా మౌనంగా కూర్చుండిపోయింది. శన 

మాటల ధోరణి అమె మీద ఎట్టి పభా వాన్ని కలిగించిందో వూహించుకో తేక 

పోయాడు సజ్ఞన్. అర్థ” మిషంపాటు ఎవరూ నోరు విప్పలేదు. a భంగం 

చేస్తూ సజ్జన్ ఆన్నాడు - నా దగ్గర వుంటానని సిన్న వాగ్దానం చేసావు 

“ఇది కూడా మీ యిళ్ల అనుకుని వచ్చాను” అండి కన్య. 

ఆ మాట సజ్ఞన్కు తృప్తీ కలిగిచిండి. ఓక్షఎ౦ ఆలోచించి"ఈ మనస్సు 

కూడా చాలా విచితమెంది సుమా. ర్నాతింబపళ్ళు మనం ఎవ్య క్తి క్త రంచి 

ధ్యానం చేస్తూవు.టామో తీరా ఆ వ్యక్త ఎదురుగా కనబడేసరికి ఏం చేయాలో 

తోచక వుండిపోతుంది.ో 

కన్య జ నాబివాలేదు ఆమె మౌనం గమనించి అతనికి భెర్య 36 వచ్చిది, 

మోచెయిఃతో మెల్లిగా కొడుతూ “స కావిధంగా' అనివించరంలేదా?" ఆని ఆడి 
ఫీ 

గాడు సజన్ 
జ 
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నెమ్మదిగా తలఎత్తి కన్య |పశ్నార్గకంగా చూసింది అతనివైపు, మళ్ళీ 

మాటల్ని తూచి “ఇపుడు నా మనస్సంతా ఎలావుందంటే నా తలపుమీద నాకు 

నమ్మకం కుదరడంలేదు” అని తూచితూచి మాట్టాడినట్టుగా అంది. 

ఒక్కక్షణం ఆగి మళ్ళీ ఒదిలేసిక మాటల చివరను పట్టుకౌని లాగుతూ 

= నేనెవర్నీ (పేమించ లేనని మాతం చెపులేన, కాని సర్వ ఇసారారణంగా ఆటు 

వంటి ఆలోచనకి ఇప్పటి వరకు దూరంగా వుంటూవచ్చాను. మామూలు కలని 

యింతవరకూ వాసవంకన్న మిన్నగా ఊహించుకొంటూ గడుపుకొసున్నాను. 

కాని మీరు దాని మధ్యలోనే నాటకాల్లో జరుగుతున్నట్లు చాలా తొందరగా 

నిజంగా చెయ్యాలని ఉవి (క్మూరుతున్నాగు గు, జంమకనే మి 

సరిగా అర్థం చేసుకోశేకపోయాను. నన్ను నేనే [. చేసుకోలేని పరిస్థితిలో 

పడ్తాను. పరలో నన్న ఆదపన్నారు. శేషు హంస! 

మించి ఎక్కువ కక సల క. షా TT 

అప్పుడప్పుడు" ఆంది కన్య. 

అం 
రి es b= (1 క ర్ం లౌ m 

= ఇందులో ఉపయోగించడం వముంది గనుకఃి' ఆని అడీగాడు సజ్జన్. 

"మీర ఆదుకోవచ్చు, కాని నా మనస్సు మాతం అలా ఆఎటోంది 

మీరు నిజమే చెపూతూండ వచ్చు. ఆలా నా మనస్సు అనుకోవడం సహజమే 

Ur, 

కదా 

“ క్యూ నాకు గారు. పరికర కుట మల మంసం అంతకన్నా లేదు” 

“నున మధి గ పెంచుకుంటోన్న శశి బంధ అ ఎటికన్న = జ 

U 

ఎవెద్దసున?, హుశ క్కి  శాజణకు_ండా ఆంది కన్య. 

ఇ కే కల్ క జ a నం £ జ 

SEE se saps nF ay pur SO ఈ పెద సున్నా ఎసిటీ? 

జ ఎ ళో ద 

అని అడిగాడు సక్. హొం ఏ కొంచెం వెదదిగా చేసి కన్య వివరంగా చెప్పిందీ. 
టి 

ఆలీ క్డ్ 

జ 
= Cen | 

“LE ఇ సీ్ఫ్ తనో సిన్న మంచి భాషల ది? వగంచీించ లేను 
సు? కా! 

కణం ఇచింది సమాథానం ఉస నైస్ దురం మయాండు. కన ఈ 

విధింగా మాట్లాడు తుందని తను ఆశకోళిదు. 
క్ 
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వ ర్ట కనే అంది = = _వేమకోసం (పపంచం [పాణాలకర్పించిందం టే అది 

మానసిక లోపమే ఆని నా వుద్దేశ్యం". 
“ఎందుకో?” సజ్జన్ కంఠం ఖంగుమన్నట్టుగా మోగింది: 

కన చాలా తాపీగా జవాబిచ్చింది _ “లోపం కాకపోతే మరేముంది? 

లెలాకు మజ్నూ డొరకలేదు. లె లా లేకుండానే మజ్నూ వుండిపోయాడు. 

అందు కే (పపంచం వాళ్ళ (చీమను గీతాల్లో ఐంధించి పాడుతోంది. ఈ లైలా 

మజ్బూయే గనక ఒకరి నొకరు పౌందియంటే కథ ఇంకోవిధంగా వుండేది. 

(ప్రపంచం వాళ్ళ _వేమను గానం చేసేదికాదు, వాళ్ళ [వేమ ఈ విధంగా భూమి 

మీద కాశ్వతంగానూ వుండేదీకాదు'' 

సజ్జన్ మొహం మీద గాంభీర్యాన్ని తెచ్చుకొని కొంచెం సేపు ఆలోచనలో 

పడ్డాడు. ఆ తర్వాత _ “లేకపోవడం అనేది మానవ జీవితంలో చిన్న సంఘట 
నగా వుండబోదు. లోపాన్ని తెలుసుకొన్న తర్వాతనే దాన్ని సరిదిద్దుకోవడానికి 
లోపల్నుంచి శ కి పుడుతుంది. పెరుగుతుంది. ఇక లైలా మజ్నూల సంగతి 

ఆంటావూ, వాళ్ళిద్దరూ పరస్పరంగా గాఢంగా వేమించుకుని అనుశజం ఒకరి 

కోసం ఒకరు ఐలి అయ్యేవారు గనక మనం ఈ నాటికీ ౩౪.౧. స్మరించు 
కుంటుంన్నాం. ఆట్టి త్యాగంలోనే ఘనత ఇమిడి వుంది" అన్నడు సజ్జన్. 

మెల్రిగా దగ్గి కన్య మళ్ళీ వూరుకుంది. ఇటువంటి విషయాల్లో ఆమె కంత 

ఉత్సాహం లేనట్టుగా ముభావంగా కనివంచింది. సజ్జన్ కూడా మౌట్టాడ కుండా 

ఆమెను చూసూ వున్నాడు గభాలున కుర్చీలోంచి లేచి వెళ్ళిపోతూ ఆమె ఆంది- 

మన కవులు భావాలకూ, ఆనుభూతికీ (ప్రాధాన్యం ఇస్తూ వచ్చారు. కొని 

అదంతా మోసం. చెప్పదలచుకుంది ముకు,కు సూటిగా వుండాలి. న్తికీ పురు 
షనికీ మధ్యవున్న సంబంధానికి పరిష్కారం చివరకు భార్యభర్తి ఆవడంతో 
దొరుకుతుంది. ఆ సంబంధాన్ని దృష్టిలో వెట్టుకుని మీప దీటుగా నేను వున్నానో 

లేనో ఇంకా తేల్చుకోవల్సివుంది'. 

సజ్జన్కు మళ్ళీ త్మీవమైన బాధ కలిగింది, ప వె 
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తఆపు దాకా వెళ్ళి తల తిపుతూ వనకన్య ఆస్తీ పురుషులు జీవితంలో 

ఒకరి నొకరు ఒకసారే పొందేది. ఇదినా దృఢనమ్మకం. ఆలా జరిగే ముందు 

ఇద్దరూ చూసుకోవాలి. మెరుగురాయి మీద తమ మససుల్ని రుద్దుకోని. ఇది 

చాలా బాధ్యతలతో కూడుకున్న ఐంరం,. (శ్రీమంతులూ, కళాకారులూ, న్ 

పరాయుళ్ళు ఆడుకునే వినోద [కీడకాదు.” 

కన్య వెళ్ళిపోయింది. సజ్జన్ కట్టుకొన్న ఈఊఈహాసౌధం పుశాది లేని కట్టడ 

మైంది. తన నిసృవహయత పె అతనికీ కోసం వచ్చింది. ఈ యువతి మనస్తత్వం 

రోజు రోజుకూ పొడుపు కథలా తయారాతోండి. రోజూ తన దగ్గరకొస్తుంది. 

కథను విప్పిన క్రై విప్పుతుంది. తనకు ఆంతా అర్ధమెన శై వుంటుంది. ఇంతలోనే 

అకస్మాతుగా తన్ను విదలించుకొని వెళ్ళిపోతుంది. రోజు కన్య మీద నుంచి తన 

మనస్సు క పేసుకుంటానని (పతిన చేసాడు. కాసి ఆదేమో పచ్చిదారంలా 

వున్నట్టువుండీ తునిగిపోతుండి. 

ఎవరో నిండు బజార్లో నిలబెట్టి అతణ్ణి చెంపదెబ్బ కొట్రనట్టుగా కుమిలి 

పోయాడు ఇంతలో కర్నల్ గదిలోకి వచ్చి లైటు వేసూ అన్నాడు జొర 

నాయనా, (పణయసల్లా పాలు ఆయిపోయాయా? మీ ఇద్దరూ మాట్లాడుకోవడానికి 

ఆవకాశం ఇద్దామని వెళ్ళాను జయటికీ, 

“పాపం నామీద జాలా దయతలిచావు కదూ? పోరా మూర్గుడా” ఆని 

బరువుగా వున్న హృదయాన్ని తేలిక పదచుకుఐటూ ఆన్నాడు సజ్జస్. 

19 
కర్నల్ దగర నుంచి బయవైరిన మహీపాల్ ఆమీనాబాద్ పార్క్ జవ 

సమర్థంగల రోడ్లమీద పడిపోతున్నాడు. ఆతను బాలా విచారంగా వున్నాడు. 

వక్షంపడిన తర్వాత రోడ్డు మీక ఆజిగిపోయిక దుమ్ములా అతని మానసిక 
ఆందోళనా, కలవరం తగ్గిపోసాగాయి. తాను ఇప్పుడెక్క!కికి పోవాలి? ఆతనికి 
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ఎక్కడా చోటులేదు. అతని మనస్సులోనే అతనికి చోటులేదు. అతనందరికీ 

భారం ఆయ్యాడు. అతని [బతుకు ఎవరికీ పనికిరానట్టిది. ఆతనిది ఇతరులకు 
వుపకరించని జీవితం. ఓడిపోతూండడం ఆతని తలరాత, సందు మొగలోవున్న 

ఎత్తెన బిల్లింగుమీద తాటికాయలంత అక్షరాల్లో కరెంటుతో వెలుగుతోన్న నీమ్ 
టూత్ వేను (పకటనమీద అటు వె శే జనం కళ్ళు పడ్డట్లు [పపంచం యావత్తూ 

ఆతను ఉఓడిపోతూంటే తమాషాగా చూస్తోన్నట్లు కనపడింది. ఆతను ఎంత 

నిస్సహాయుడ య్యాడు? 

మరీ ముక్కుకు సూటిగా వుంటే ప్రపంచంలో మనలేం అనుకున్నాడు 

మహిపాల్. నిజాయితీవుండే మనిషి నేటి పపంచంలో అడుగడుగునా నిస్స 

హాయంగా బలిఅవుకాడు. సేర్ రూప్రతన్, తన స్వంత తమ్ముడు గట్టూ జీవి 
తంలో ఆతజ్ఞి మోసగించారని అంటే ఎవరూ విళ్వనించరు. కాని రూప్రతన్ని 

తానే మోసగించి డబ్బుగుంజుకున్నాడనో అన్నగారికి లేక డాక్టర్ జయపాల్ 

ఆర్థిక సవాయం చేస్తుంటాడనో అవడానికి (పతివ్య క్తి సిద్ధంగా వుంటాడు, నేను 
షీలాకు ఏమి ఇను-దీ, లేనిదీ పపంచానికి తెలియదు, ఒకవేళ తెలిసినా పెద్ద 

రచయిత, సాహీతీవేత్త ఆయిన మహీపాల్ శుక్లా తన భార్యా పిల్లల్ని నోళ్లుకొట్టి 
సంపాదనంతా విలాసాలకు ఖర్చు పెదేంత కర్కోటకుడు ఆని మాతమే 'అతజ్జ 
అంటుంది. అటుపోయినా ఇటు పోయినా నాకీ ఆపనింద తగలకమానదు. ఎందు 

కంటే నేను ఆర్థికంగా బాగా చితికిపోయిన వాణి, శ్రీమంతుజ్జి కాదు నా చేతిలో 

ఏ ఆధికారమూ లేదు. 

ఇంతలో [కితంరాతి “క్రిస్మస్ బాల్ 'కి వచ్చిన ఇద్దరు వ్యకులు ఎదురుగా 

భగత్ జీ కిళ్ళికొట్టు దగ్గర నిలబడి వుండడం చూళాడు మహీపొల్, దొంగని 

పోలీసులు చూసినట్టుగా వాళ్ళను తవ్పించుకుని చటుక్కున చౌరస్తా దిగి 
పోయాడు. హి తప్పించుకుంటూ చరచరా నడవసాగాడు. శశేరాలోడు 

కాని తాను ఎంత నడిచిందీ తెలియలేదు. చౌరస్తా అవతిలి 

వైపుకు వెళావామని వేగంగా నడుసుం”. నిటి బస్సు వేగంగా వచ్చింది, (డ్రైవర్ 

ని ఆవి ఆతణి పరకాయిస్తూ చూశాడ. ఆతను డ్రైవర్ని చూసి 
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ఖంగారు పడిపోయాడు. వాళ్ళంటే ఆతనికేందుకు భయం? ఆ భయంవల్లనేనా 
ఆతను పారిపోళూంట. ఆతనిలో గూడు కట్టుకున్న భయమె ఆతన్ని తరుము 

తోంది. కాని ఇలాటి వాదనలో పనిలేదు. గాభరాపడుతోన్న మనస్సుకు కళ్శిం 
వేసి ఆపుతూ మహీపాల్ దాని చెవిలో చెప్పాడు“ పజలంచదే భయవడుతూ 

ఎన్నాళ్ళు పారిపోతాప్? తానేమంత అపరాధం చేసాడని ? [పపంచంలో ఒకరి 

కంచే ఎక్కువ ఆడవాళ్ళతో సంబంధాలు వెట్టుకున్న వాళ్ళు చాలామంది 

వున్నారు ఎంతోమంది స్వయంగా ఆడవాళ్ళను అటువంటి పనులు చెయ్యమని 

[పోదృలంచేస్తూ దర్జాగా బతుకుతుంటారు. వాళ్ళందరికన్నా హీనుడా మహీ పాల్? 

లేదు. నిశ్చయంగా తాను పాపాత్ముడుకాదు. తనకూ షీలాకు వున్న సంఐంధం 

లోకం దృష్షిలో సీతిబాహ్య మెంది కావచ్చు. కాని తానేంపాపం చేయడంలేదు. 

తాను ఏకపత్నీ వతుడు కాదని ఎవరైనా ఆన్నా అపుడు కూడా పావినికాదు 

నేను. ముఫ్పయి నలభై సంవత్సరాల క్రితం వరకు ఎంతమందికి ఇద్దరిద్దరూ, 

ముగ్గురూ భార్యలులేరా? పరమశివుడూ, శ్రీకృష్ణుడూ, స్వయంగా శ్రీరామ 

చందదుని తండి బహుపత్స్నీకులు కారా? దిహుపత్నీకత్వాన్ని ఎంతోమంది 

బుషులు అంగీకరించారు. షీలాను ఏడడుగులు వేసి వివాహం చేసుకుని వుండక 

పోవచ్చు, అందరిముందు మంగళస్తూతం కట్టి వుండక పోవచ్చు, ఆయినాఆమె 

కూడా ఓ విధంగా తనకు భార్య", 

కడుపులో పాలు పోసుకుని వెరుగుతోన్న ధర్మభీతిని పోగొట్టుకోవ 

డానికి మహిపాల్ రకరకాల తర్కాలు వెతుకుతున్నాడు. తనలో తాను ఈ 

విషయంవె తర్షనభర్జ్దన చేస్తూ ఎంతదూరం పోయాడంటే నిజానికి ఆతని భార్య 
షిలాయే అనీ, కళ్యాణితో ఆతనికి జరిగిన పెళ్ళి పూర్వీకుల ఇష్ట పకారం జరి 

గిందనీ తీర్మానానికి వచ్చాడు. మరి విల్పల సంగతి? వీళ్ళంతా షీలాకు చెందిన 

వారే. 

విల్లల తల్తిగా షెలాను మనసులో చితించుకుంటుండగ మహీపాల్ బుద్ధి 

మాతం పెడతోవ పట్టింది. = లేదు, షీలా ఆతని విల్లల తల్లి కాలేదు. తల్రి 

కొవాలన్న తలంపంటేనే షీలాకు అసహ్యం. మరి షిలాకు సంతానం వుండి 
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వుండే? కళ్యాణి పిల్ణలూ-షీలా విలలూ ఆతని పిల్ణలయ్యే వారు.... ఆప్పుడు తన 

విత్మ ప్రేమను తాను ఎలా పంచేవాడు? అనేక స్త్రీలవల సంతానం కలిగివున్న 

పురుషుల మనస్సు ఎలావుంటుందో వాళ్ళ దృష్టిలో తేడా తప్పక వుంటుంది. 

ఆలా వుండడం సహజం. ఇటువంటి ఉదాహరణలు మన సమాజంలో కొల్లలుగా 

వున్నాయి. అక్కడిదాకా ఎందుకు? మన తేతాయుగం దశరథుడు లేడూ? ఆనేక 

స్త్రీల వల్ల ఆతనికి విల్లలు పుట్టకపోయివుంటే ఆ యింట్లో సొరపొచ్చాలే వచ్చేవి 

కావు. బహుపత్నీ కత్వంలో వున్న విషాదాంతానికి దశరథుడే చక్కని 

ఉదావారణ. ముగ్గురు భార్యలవర్తి నలుగురు సంతానం వుండి కూడా ఎలాంటి 

భావు చచ్చాడు ఆయన! 

మనస్సులో పరుగెతుతోన్న ఆలోచనల రథంతోటు అతనూ పరుగెత్తుతూ 

విక్టోరియా పార్క్ చేరుకున్నాడు మహీపాల్. మనస్సంతా ఆలోచనా మేఘా 
లతో కమ్ముకునివుంది. తనకు తెలీకుండానే అక్కడ కాస్సేపు కూర్చోవాలన్న 

కోరిక కలిగింది, విక్టోరియా మంటపం అరుగుమీద మెట్లపై ఆనుకుని కూల 
ఒడ్డాడు, చలికాలం_గాలి తెమ్మెరలు ని స్పబ్దంగావున్న పార్కు -ఆతనిప్పుడు 

అక్కడ ఎందుకూ చోవాలన్న ఆలోచనా-ఏమీళట్టగంలేదు మహీపాల్కు 
జేబులోంచి నిగరెట్ తీని వెలిగించాడు, దమ్ము వీల్చి వదులుతూ మళ్ళీ 
ఆలోచనలో మునిగిపోయాడు. 

సుమారు గంటసేపు ఆక్కడే కూర్చున్నాడు. ఏవేవో చెరివెరి ఆలో 
చనలు అతన్ని అల్లుకు పోయాయి. చలి ఎక్కువవుతోంది. ఆలోచనలతో వేడె 

కన ఆతని బ్యుర, చివరకు శరీరం నెతం వాతావరణం అతనిపై విసురుతోన్న 

చలికి ఉష్టతను కోల్పోసాగాయి. ఆలోచనలతో అన్ని క్షణాలు గడపగలిగిన 

మహీపాల్ వణకడం మొదలెట్టాడు. కాని ఎక్కడికి వెళ్ళడం, ఎక్య్కడవుండేదీ 

తేల్చుకో లేక పోతున్నాడు. ఆ 

తన ఇంటికి వెళ్ళడానికీ మనస్కరించడం౦ంలేదు. తాను కళ్యాణికి మఖం 

చూవించ లేడు. పొద్దున్న భార్యా భర్తల పోట్లాటలో తమ తండి చరిత హీనుడని 
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వీల్లలందరికి తెలిసిపో ముంది. ఇంతమంది విల్లలకు తండి ఆయికూడా వాళ్ళ 

తం(డీ మరో స్త్రీతో సంబంధం పెట్టుకున్నాడు, 

తన విల్లలు తన గురించి ఏమనుకుంటున్నారో! తండి ఆయిన మహీ 

పాల్ విల్లలదగరకు ఎలా పోగలడు? కళ్యాణి పలైటూరి గొడ్డు. ఈ వార్లవిన్న 

తర్వాత కళ్యాణి జోభిందడం సవాజం. తాను కాదనలేడు. కాని తన కలతను 

భర్తకు తెలియజెయ్యడానికి ఇంతకన్న సున్నితమైన మార్గం లేదా కళ్యాణికి! 
మహీపాల్ మానసిక పరిస్థితి అధ్వాన్నంగావుంది. 

గతించిన నాలుగు సంవత్సరాలు ఆతని కళ్ళల్లో సుడులు తిరిగాయి. 

కళ్యాణి పేగుల్లో పుండౌచ్చింది. ఆమెకు చికిత్సచేయడాసికి షీలాసింగ్ మహీ 
పాల్ ఇంటికి వచ్చింది, కర్నల్ని వెంటపెట్టుకుని. ఆ సందర్భంలో అమెకూ 
మహిపాల్ కు సంభాషణ జరిగింది. అప్పుడే మహిపాల్ ఆమెను తన |ప్రతిభతో 

ఆకర్షించాడు. కర్నల్ కూడ తన మితుని (పథ్యాతి గురించి ఎంతో గర్వంగా 

వర్తించాడు షీలాకు, షీలా (పభావితం అయింది. కళ ఆన్నా సాహిత్యం అన్నా 

షీలాకు అభిమానం. (పేమ్చంద్ రాసిన ఒకటి రెండు పుస్తకాలూ, శరత్ రానిన 

రెండు నవలలకు హిందీ ఆనువాదాలు తప్పితే హిందీ సాహిత్యంతో ఆమెకు 

ఎక్కువ పరిచయం లేదు. ఉగ్ గారు రాన్న “చంద్ హసీనోంకీ ఖతూత్” ఈ 

నాటికి ఆమెకు కంఠ సం, ఈ చిన్న పెట్టుబడితో నే వాళిర్దరి మధ్య స్నేహం 

[ప్రారంభం అయింది. తన దగ్గర డబ్బులేకపోతే కర్కల్ను అప్పు అడిగి తాను 
రాసిన పుస్తకాల సెట్ కొని ఆమెకు బహుమతి చేనాడు మహిపాల్ కర్నల్ 

ద్వారా. తర్వాత ఆమె కళ్యాణిని చూడ్డానికి ఎప్పుడొచ్చినా వైకం పుచ్చుకొనేడి 
కాదు, కళ్యాణిరోగం నయం చెయ్యడానికీ ఆమె ఎంతో కష్టపడింది. కళ్యాణి 

తోనూ విల్లలతోనూ బాగా కలిసిపోయింది. వ్య కిగానూ, రచయితగానూ మహీ 

పాల్ ఆమెకు ఎంతో నచ్చాడు. తనలోని కళ్నావియత్వం, సౌజన్యబుద్ది కలుపు 

గోలు తనంతో ఆమె కూడ మహీపాల్ని ఆకర్షించింది అప్పట్లో వాళ్ళిద్దరి 

మధ్యా స్నేహం ఇంతవరకే పరిమితమైవుంది. తరుచుగా కాఫీహౌస్లో చాళ్ళి 
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ద్దరూ కలుసుకుంటూ వుండేవారు. మహీపాల్తో పాటు సబ్జన్ , కర్నల్ తో 

కూడ ఆమెకు సాన్నిహిత్యం పెరగసాగింది. అలాగే నెలలు గడీచిపోయాయి. 

ఓరోజు మహీపాల్ కాఫీ హౌన్లో కూర్చోని వున్నాడు. షీలా అక్కడికి 

వచ్చింది. ఆమె చాలా పరధ్యాన్నంగా కసిపించదా రోజు. ఆక్కడ కూర్చోవడం 

ఇష్టంలేక షికారు కెళ్ళదామా ఆని మహిపాల్ని అడిగింది. లామార్డినర్ కాలేజీ 

దాక ఇద్దరు కార్లో వెళ్లారు. ఆక్కడ కారు ఒదిలేసి మాట్లాడుకుంటూ చాలా 

దూరం కాలినడకనే వెళ్లారు. ఒకచోట ఏకాంత (పదేశంలొ ఇద్దరూ ఏదో విచ్చా 

పాటి మాట్లాడుకుంటూ చాలా సేపు వున్నారు. మాటల |ప్రవావాంలో హావ 
భావాల్ని నింపుకుని షీలా మహీపాల్ కళ్లల్లోకి చూసింది. ఆచూపు క్రో ట్ 

భావాన్ని గహించాడ. అతని జీవితంలో ఆరోజు నుంచే మరో ఆధ్యాయం 

(పారంభ మెంది. ఈ సంఘటన జరిగిన కొద్ది రోజుల తర్వాత నుంచి మహీపాల్ 

ఏకపత్నీ [వతం భగ్న మైంది. కీలాను కలుసు కొన్నప్పుడల్తా మహీపాల్ 

నూతన స్ఫూర్తిని పొందుతాడు. తాను చేసేది పాపం అని తెలుసు, ఇడి జరిగి 

నాలుగు సంవత్సరాలైనా షీలా ఈనాటికి ఆతనికి కౌత్త ఉత్సాహం కల్పించే 

సోంతన్వినిలా భావిస్తాడు మహీపాల్. మహేపాల్ను ఎలా సంతోవ వెట్టాలో 

షీలాకు తెలుసు. వాళ్లిద్దరి మధ్య అభి పాయ భే వాలు కలుతుంటాయి, కానీ 

ఇంత వరకు కద్దరి షుధ్య తగాదా రాలేదు. మహీపాల్ ఉగస్వభావం కలవాడు, 

తీవవాది. ఆప్పుడవ్పుడు అతని రౌదాకారం ఆమె ముందు సాక్షాత్కారం 

అవుతూంటూంది. కాని ఉపదనాల్ని కలిగించేటంతగా ఆతను బయటపడదు. 

ఆతన్ని ఎలా ళాంతీంప చేయాలో షీలాకు బాగా తెలుసు. ఇంత దగ్గిరగా వుంటూ 

కూడా షీలా ఈనాదకి అతని ఆర్థిక పరిస్థితి తెలుసు కోవాలని ఒక్క. రోజైనా 

[ప్రయత్నం చెయ్యలేదు. తన స్వంత వ్యవహారాలు కానీ, ఇంటి వ్యవహారాలు కానీ 

వాళిద్నరి మధ్య (_పసంగించనూ లేదు. ఆసలు రోజూ ఒకరి నొకరు కలుసు 

కొంటూ వుడడం జరగదు. ఎవరి పనుల్లో వాళ్లు తమతమ సోషల్ సర్కిల్ లో 

వుంటూ వుంటారు. కాని తరుచుగా కాకపోయినా త్వరత్వరగా కలుసుకుంటూ 

వుండాలన్న నియామాన్ని పెట్టుకున్నారు. 
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మధుర స్మృతుల్ని జ్ఞాపకం చేస్తూ. మహీపాల్ మనస్సులో షీలా మె 

లంది. అక్కడికే వెళ్ళి ఆ రాతి ఆక్కడే గడివితే బావుండుననివించింది అతనకి, 

మహీపాల్ మెట్లమీద నుంచి లేచాడు. మళ్ళీ ఎందుకో సంకోచం కలిగింది. 

ఆలోచిస్తూ నిలబడ్డాశు. ఇట్టి పరిస్థితిలో షీలా ఇంటికి వెళ్ళడం మినహా అతనికి 
వేరే వపాయం తోచడం లేదు. ఆతని జీవితంలో సజ్జన్ ఇంద్రో కూడా పడు 

కొన్న రోజులున్నాయి, కాని ఇప్పుండెందుకో ఆక్కడికి వెళ్ళాలని అనివించడం 
లేదు. అతని దృష్టిలో సజ్జన్ వంచకుడు. కర్నల్ కల్లు సజ్జక్ ఇంటీకీ దాలా 

దగ్గర. తాను ఆక్కడికీ వెళ్ళొచ్చు. కాని ఈ సమయంలో ఆక్క,..డీకీ వెళ్ళితే 

ఆతను వుపదేశాలు ఇవ్వడం మొదలెడతాడు. కనక షీలా ఇంటికి వెళ్ళడమే 

ఉత్వమం అని మహీపాల్ తీర్మానించుకన్నా శు, 

ఆ తీర్మ్శానాన్నే మొండి తనం తాడుకు బంధించుకొని పది అడుగులు 

వేళాడు. తాను ఎన్నటికీ షీలా ఇంట్లో వుంటాడు తను అలా వుండ గలడా? 

మహీపౌల్ కాళ్ళను ఎవరో కళ్రైసినట్టయింది. ఆతనికి మళ్ళీ విషాదం కమ్ము 

కుంది ఆతని జీవితం నిరర్థకం. తను పారి పోతాడు. పారిపోయి సన్యాసం 

పుచ్చు కుంటాడు. 

సన్యాసం పుచ్చుకునే ముందు షీలాను చివరి సారిగా కలుసు కుందామన్న 

సంకల్పం కలిగింది. ఆమె ఇంటికి వెళ్ళడానికి ఇదొక అస్త్రం ఆనుకున్నా ఫరవా 

లేదు. 

షీలా బంగళాకు వెళాడు, రోగులి చూడానికి వెళిన డాకర్ షీలా 
3 ca a a ని లు 

సింగ్ ఇంకా రాలేదని నౌకరు చెప్పడు. అప్పుడు వావు తక్కువ పది గంటలు, 

కాఫీ పెట్టమని నౌకరును పురమాయించి ఆమె గదిలో కెళ్లి సోఫా మీద పడు 

కున్నాడు. ఇరవై నిమిషాల తర్వాత షీలా కూడ వచ్చింది, 

షీలా కొప్పులో పచ్చ గులాబీలు సన్నగా వాసన చల్లుతూంటే ఆమె 

చెవుల్లోని రవ్వలు ధగధగ మెరినిపో తున్నాయి ఇవ్వాళ ఆమె చాలా హుషారుగా 

వుంద మహీపాల్ని చూడగానే ఆమె ఆనందానికి అంతేలేమ. 
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యూ రాస్కల్, వాట్ ఆర్ యు డూయింగ్ యట్ దిన్ చమ ఆఫ్ 

ది నైట్? ఏం, (శ్రీమతి గారేమైన దేశఐహిష్కా రం చేసిందా?” 

నీరసంగా నవ్వుతూ “తో ఆన్నాడు మహీపాల్. 

“నిజం చెప్పు. పోట్టాడి వచ్చావా ఏమీ?” 

నవ్వుతూ తాము మొదట అన్న దానిని తేలిగ్గా ఎగర కొ బీ సాడు, 

“నేనేదో వూరికేనే అన్నాను సుమా, ఈరోజు సాయంతం మా నూర్ణద్వంపం 

కలవ లేదు, ఏదో తిరగాలని వంచింది, వైట్ విక్షోరి యాలో చాలా సేపు హల 

బడ్డాను, నీ దగ్గిరకు వద్దామనివించింది. ఆంతే, వచ్చి వాలి పోయాను, భోజనం 

చేశావా!" 

అప్పడే ఎక్కడ? నువ్వు కూడా తిననట్టున్నావ్ ” 

“అందుకే అడుగు తున్నాను” 

“అబ్దుల్ 1” 

“జీ మిస్సాబ్” దూరంగా అబ్దుల్ సమాధానం ఇచ్చాడు. 

మహీపాల్కు నవ్వాచ్చింది. “ఎందుకు నవ్వు తున్నావ్?'' అంటూ 

షీలా అడీగింది. 

“వాడు మిన్ సావాబ్ ఆని వీలుస్తున్నాడు. వినలేదూ:? అందుకూ నవ్వా 

చ్చింది” 

షీలా ఒకక్షణం ఆలోచించి మళ్లీ అర్థమైందే తడవుగా విరగబడి నవ్వింది. 
దగ్గరనే వున్న దిండు చేతిలో తీసుకుని చిలివిగా మహీపాల్ మీదకు విసిరింది. 
ఇంతలో అబ్దుల్ వచ్చాడు ఏం జరగ నట్టుగా సంబాళించు కుని షీలా ఈ రాతి 

మహీపాల్ ఇక్కడే భోజనం చేస్తారని చెప్పి, ఈరోజు వంటకాలు ఏమిటో 
ఆడిగింది. 

కోడి మాంసం వండా నండీ” అన్నాడు అబ్దుల్ , 

"సరే, వడ్డించు... ఇదిగో! కొంచెం ఆగు? మహీపాల్! డి)ం కేమైనా 

తీసు కుంటావా” అని మహీపాల్ను చూస్తూ ఆడిగింది, 
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“తప్ప కుండా” అన్నాడు మహీపాల. 

మరేమీ అడక్కుండానే అబ్దుల్ షీలాను ఆరడిగి అలమారు తాళం చెవులు 

తీసుకొని వెళ్ళాడు. కొన్ని నిమిషాల్లోనే టేబిల్ మీద గ్లానూ, విస్కీ బాటిల్ 

తెచ్చి పెట్టాడు. 

“సీ నవల ఎంతఎర కొచ్చింది,” 'దేబీల్ మీద కూర్చుంటూ వలా 

అడిగింది. 

ఈ మధ్యన రాయడం మానేసా”. 

= ఆంటే?” 

“ఆదే పదిహేను ఇరవె రోజుల్నుంచి”. 

“ఎన్ని పేజీలు వరకు వచ్చింది?” 

“ఏదో 54 పేజీలు వరకనుకో”. 

“ఎందుకు మానేసావ్ +" 

“'ఆ౧ ఏమీలేదు. మధ్యలో రేడియో వాళ్ళ పని తగిలింది. ఆదీకాక 
రోజూ జీవనభృతి వెతుక్కోవాల్సివుందిగా. దాంతోడే కాలయాపన జరుగు 
తోంది". 

“దాన్ని పూరీచెయ్యి. పాటు చాలా బావుంది 

వండిన కోడిపొట్టలోకి క త్రిపొడుస్తూ ఏ ఆసక్తి లేని వ్య క్రిలా ముఖాన్ని 
వెట్టి '“అయినప్పుడే పూర్తవుతుందితే. పట్టుపడితేమా(తం లాభం ఏమిటి"' 

“సీ మో స్తరుగానే పతి కళాకారుడూ ఈసడింపుగా మాట్లాడ్డం (ప్రారం 

ఖిస్తే కొన్నాళ్ళకు ఈ భూమి మీద కళ అంటూ మిగలదు సుమా”. 

“ఇది చాలా రొటీన్ మాట - సినిమా వాళ్ళు కూడా సంభాషణల్లో ఇవే 

పాత మాటల్ని చొవ్పస్తున్నారు, చూడు షీలా, ఏరచయితనూ ఛలానప్పుడు 

నువ్వు రాయమని ఐలవంతం చెయ్యలేం. అక్క డిదాకొ ఎందుకు? స్వయంగా రచ 

యిత కూడా తన్ను తాను బలవంతం పెట్టలేడు. కొంచెం విశ్రాంతి దొరికిందంటే 

అతనిలోని | పతిభే కలం పటి రాయిన్తుంది' . 
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“ఈ మధ్య మనను బాగు లేడా? 

షీలా వేసినా (పళ్నకు మహా =ంచుకుంటూ ₹ మంత వెద్ద 

విశేషం లేదనుకో. మేనకోడలు పెళ్ళ _2, రోజూ ఎవి ఒకటీ 
వేటాడ్డం, వాడి జాతకం లేవడం, వాళ్ళను కాకొపడ తూండడం, పడిగాపులు. 
కాయడం - యివన్నీ మనస్సును వూరికే చికాకు పరుసున్నాయి”ో ఆని అన్నాడు. 

ఎక్కడైనా సంవింధం కుదిరిందా!” 

“మందు వెళ్ళికొడుకను గాలం వేని పట్టాలి మార్క్మెటురర ఇది 
అతజ్జీ కొనేయాలి. మాజళ్ళలో ఖర్వ = ఏమిటంటే అంతకిము గుపోవు కా 
వసువు మీద మాకే పతనం ర్ తంతీం౮ కటా?లు న కక 

వియ్యాలవారు ఇంకా ఏవేవో సాకులు చెవ్వు నిల వు: గ 

ఎత్తి పొడుపులు దిగమింగి కూర్చోవాల్సి వన్తుండి'' 

in క ce 

“జారి కులం ఆంటూ ఇంకా ఎంవుకు 

తుంచెయ్య లేవా: నీలాంటి వ; 

ఎప్పుడు మారుతుండీ, ఎలా 

i$ ది న్ ఇళ జ Wh న్ జా ల్ బావుం త 4 ౧౮౯ Powe. అయి ఇల. గా ఎ కీ తలను లికి. వ 

కులంలో ఇచ్చి పెళ్ళిచేస్తే ఇంతి ఇషం తాగి చచి పోతుం౫టఓ. అవ కావ 

మంటావ్?" 

ని 
క్ష్ ఆచ చెపుతున ద చేతులు తిప.తూ అథభింయి. చేసూ 

చా గ్ర కు 
అట్ 

త 

మహీవాల్ చెపోంటే ఒకవంక మహీవాల్ నిస ఎత తు 

తాను" 

మహీపాల్ పప్పీ మాట్లాడ కుండా కోపని తింటున్నాడు. 

44 జా ™ 
అభరు! 

చే 
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“SE పా 

*బంకో ను వంపుతొవా?” 

“*మంచిర్.. కి” 

శాస్తి మనోవ్యధ నాకు తెలుసు. ఏల్లాడి తాలూకు వాళ్ళు బాగా కట్నం 

అడుగుతున్న బ్రోంది” షీలా మళ్ళీ రెట్టిన్తూ ఆడిగింది. 

“వాళ్ళ ఇష మొచ్చినట్లు అడగనీయ్ వెధవలు అంటూ గ్లాసు నిండు 

తోంటే మసను కౌత మతుతో వూగిపోయింది. అంతలోకే మళ్ళీ - “నేనా 

విషయం అలోచించడా న్నే మానేసాను కళ్యాణికి కావాలంటే ఆమే తంటాలు 

పకుతుందిో ఆని ఆబుల్ వెపు చూసూ = ఆగే, ఇంకొంచెం పోయరా” అని 

ఆన్నాడు. 

గ్లాసులో రెండు పెగ్గులు పడగాశే సోడా కారును తెరవ మొదలెట్టాడు 

మహీ సాల్ ఆతని చేతిలోంచి సోడా తీసుకుని వెంటనే తీని పెటాకు టేబిల్ 
ల 

ష్స్ అబ్దుల్ . ఇంకో రెండు వెగ్గులు తగిలించాడు, ఆతని వా౭కం చూస్తూ 

షీలా అడిగింది - “ఎక్కువ అయినట్లుంది". 

“రో ల నీడిల్” ఆన్నాడు వహీపాల్. ఆబుల్ విస్కీ బాజిల్కు మూత 

వెడూతు౨టే అతజ్జి వుద్దేశిన్తూ, "మీ మేడంకు ఇవ్వవూ” అని అడిగాడు. 

“నేసప్పుడు తాగను 

"కంపెనీ కోసమైనా?” 

“వద్దు, రేపు పొట్టున్నే పేషంట్లకు చూడాలి,” 
apy 

= ఒక్క పెగ్లే - ఓఏ ఫర్ కంపెనీ సిక్?” 

ఆబల్ వి లోయాదు నవపాపాల్ గాసులోంచ ఒక వెగ్దు తను 
ళు న. 

గాసులో పోసుఎని సోడా కలిపింది షలా “టు యువర్ పహెలీ' ఆంటూ 



గ్లాసుల్ని తాకించి ఇద్దరూ నోల్లో పోసుకున్నారు. భోజనం మొదలెడుతూ షీలా 
మహీపాల్ ని పలకరించింది _ “ఒక మాట చెప్పమంటావా?” 

= ఏమిటి?” 

“నా దగ్గర బ్లాక్ మనీ చాలా మూలుగుతోంది. దాన్ని వైట్ చెయ్య 

లను కుంటున్నాను. సాయం చేసావా?” 
CU ణి 

ఉ హు 

“నేను చెప్పింది ముందు సరిగ్గా విను. నాకు ఓ మనిషి సవాయంకావాలి. 

ఆలాటీ వాబ్ది వెతికి పెడతావా. ఆదేనీ దగర నుంచి నాకు కావలసిన 

సహాయం”. 

* దేనికి?” 

“నేను పుసకాల్ని _పచురించాలని అనుకుంటున్నాను. ముందు సీ పుస్త 

కాలన్నిటి కావీరైటు నాకిచ్చెయ్యి. వాటిని ఎవరెవరు పబ్టిషర్లు ఇంతకు ముందు 
(పచురించారో వాళ్ళ దగ్గరున్న స్టాకంతా కొనేస్తాను. అమ్ముడు పోయిన పుస్త 

కాలు తిరిగి (వింటు చేయిసాను. పు సకాల వ్యాపారం మబ్దంగా తెలినిన ఒక్క 

వ్య క్రిని నాకు అప్పజెవ్వితే చాలు. అతన్ని మేనేజర్గా వేసుకుంటాను. నాకు 
కావలసిందే ఇంతే" 

కీలా చెపుతోంటే మహీపాల మౌనంగా వింటున్నాడు. ఆమె చెప్పడం 

పూర్తి ఆయిన తర్వాత కూడా ఆతను బదులుగా ఓక్క మాట కూడా ఆనలేడు. 

షీలా రెట్టిస్తూ ఆడిగింది _ స సీక్తు సమ్మతమేనా?" అంటూ. “ఈ వ్థవహారం 

పూర్తిగా బిజినెస్ ఈజ్ బిజినెస్ అనుకో, వ్యాపారం మందంగా వున్న ఈ 

రోజుల్లో కూడా |పజలు పుస్తకాలంటే కొద్దో గొప్పకొంటారు. నువ్వు చూస్తూ 

వుండు నేనెలా కొత్త ఫక్కిలో పద్దినిజీ చేని పుస్తకాల 'సేల్ని ఎలా పెంచు 

కుంటూ పోతానె 1” 

ఆమె మాటలు విసి మహీపాల్ విచ్చివాడిలా నవ్వాడు. షీలా ఆరి 

చూనూ వుండిపోయింది కాన్నేపటికి మహిపాల్ కంఠంలో విర కిని తెచ్చు 
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కుంటూ "నిన్ను ఏమీ యాచించకుండా వృంటేనే లోకం బహిరంగంగా నన్ను 

ఆడిపోసుకుంటూవుంది. ఇక సీ డబ్బుతో నా పుస్తకాలు ఆచ్చవడం 

మొదలిడితే లోకం గుసగుసలాడ్డం మానేసి చర్మితలోనే శాశ్వతంగా నా వేరు 
ఎకి న్తుండి. అవునా?” అన్నాడు 

అవి గ్రో మాట్లాడడం కష్టం మ హీనాల్ స చరించి సీవెప్పుడు ఆలో 

చించినా బొత్తిగా లౌకికం ఏమీ తెలియని వానలా ,సవర్తిస్తావు. జీవితంలో 
సగం భాగం ఆయిపోయింది. ఇంకా ఎన్నాళ్ళు ఇదా మూర్టునిలా వుంటూ లలి 

ఆవుతావ్? నా మాట నిజం నమ్ము. ఎన్నాళ్ళ నుంచో ఈ | పసంగం ఎత్తాలను 

కుంటున్నా, అన్నీ ఆలోచించిన తర్వాతే నస్ సర్జ యానికి వచ్చాను, ఇందులో 

మన ఇద్దరికీ లాభం వుంది. పు సకాలు ఆమ్ము డ పోవాలన్నా, పు సకాల 

(పచారం చేయాలన్నా నేను ఎన్నో కొత వుపాయాలు కనివెట్టాను........ చ 

“నువ్వాలోచించ వుండొచ్చు. వాటితో నాకేసీ 

“నువ్వు చాలా అతిగా .పేోర్తిస్తునాక్ మహీపాల్, క్షణంసేవు నువ్వు 

నా వాడివన్న విషయం నుఠ£.*. మను తగరం 1 

న్నేహితు లనుకోరాదు? ఉన్నుర్గా వ్యాపారం చేస్తే సకేం నవం? సపంతం 
త్! హు. 

ఏమనుకుంటుందో ఆని నీ అవసంతా. ఆది ఎస డూ ఎవరిపీగనో ఏదో ఒకటి 
త్తి శా 

ఆవాకులూ చవాకులూ కూస్తూనే ష్షంటుందీ. సనం  ఆంతగా పట్టించుకో 

కూడదు". 

“నాకు [పపంచం అంకే సీ మాతం భంపంలేదు నేను భయ పడేదల్లా 

నా మనస్సులో దాక్కున్న ఒక్క. మహీస బొతోనేే. 

*సీక్స భయం లేదూ సయం లేడు. వుస్నృమాటంటి సీకు వులు కెక్కు_వ. 

కాని నువ్వు మూఢుడివి. నేను నవ్వులాటగా ఈ మాట ఆనడంచేదు. నిజంగానే 

నీవ్య క్రిత్వంలో ఎక్కడో ఓ తోట ఈ మూగ్గ త్వం దాగ్వుండి. ఆది గన్ను 

ఎప్పుడూ విశ్రాంతి తీసుకోకుండా అడ్డం తగులుతుంటుంది. ఇతరుల సంగతి 

చర్చించటం అనవసరం.” 
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మహీపాల్ ఏదో చెప్పబోయాడు. మధ్యలోనే మళ్ళీ షీలా అందుకుని 

ఆతనికి నచ్చజెప్పాలనే ధోరణిలో_“చూడు మహీపాల్! నేను ఎన్నో పథకాలు 
ఆలోచించాను. స్కూళ్ళు, కాలేజీలు, విశ్వవిద్యాలయాల్లో కూడ నువ్వు రానిన 

పుస్తకాల గురించి [దిహ్మాండంగా (ప్రచారం చేయిస్తాను. స్తీ సాహిత్యం ఆంతా 

చదివి ఎవరై తే ఉతమ విమర్శ చేసారో వాళ్ళకు బహుమతులు కూడా యిచ్చే 

ఏర్పాటు చేసాను. సీ పు సకాలంటే ఎక్కు వమంది ముందుకొచ్చి చదివేలా, 

తహతహలాడేలా చేయించే పూచీనాది” ఆంది. 

షీలా మాటలు వింటోడబో ఎడారిలో నడు నూ దావాంతో తన్నుకులాడే 

వ్య కికి నీళ్ళు దొరికినట్లు ఆతనికి ఎంతో హాయి అనిపిందింది. ఎన్ని కోజులనుంచో 

_పజలంతా తన పుసకాలు చదవాలఏ, వాటిని గురించి వాడవాడలా చర్చించాలనీ 

కోరిక ఎంతో గాఢంగా వుంది, మహీపాల్కు. కాని తనలోవున్న ఈ స్వార్థం 

సాధించుకోవడానికి ఆతను మర్యావను ఎప్పుడూ కుదువబెట్టలేదు. మహీసాల్ 

షీలా ఉత్సాహాన్నంతా నీరు కారుస్తూ “చూడు ఇలా, ఈ పబ్లీ కేషన్స్ ఆనేది 

హోల్ టైమ్జావ్. సీకు అంత తీరికే వుండదు. దీనికోసం మావి 

మయి పనిచెయ్యాలి”. 

అల్ల 

మి. 

"నేను ప్రీర్రిగా యివన్నీ చూడకేనని సీకెలా తెలిసింది అపుడే. నువ్వు 
౧ 

నాకు సాయం చెయ్యాల్సిందల్లా ఓ మంచి బిజినెస్ మేనేజర్ని చూడకం. చూడు 

పాల్, నా దగ్గర మూలుగుతోన్న ఈ డబ్బు విల్లలు పెడుతుంది. నీకు [కమం 
తప్పకుండా రాయల దెగుకుతుంటి ఆర్థిక మాంద్యం వన శ కోల్స్ కూడా 

ఆరు ఆ భా ౩, 5 »e సీ పుస్తకాల అమ్మకాన్ని నేను పెంచకపోతే ఒట్టు. 

“బాలా సేపటినుంలీ ఈ విషయం గురించే మాట్లాడు శున్నాన్. మరో 
విషయం చెప్పు” 

“నేను ఎంతో ముఖ్యమెన ఎషయాన్నే చెపుతున్నాను” 

“నేను బతికివుండగా ఈవ్యాపారం సాగదులే. నేను మరణి:.చివతర్వాత” 

“మహీపాల్, నీ మాట నీదే కాం ఎమటివ్య కి చెప్పేడి వినివించుకోవు 
కదా!” అతని నోటి మీద చెయ్యి వెట్టి ఆంది షీలా. 
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గ్లాసు చేతిలోకి తీసుకుంటూ నీఠసంగా నవ్వాడు మహిపాల్. ఒక గుక్క 

తాగి బల్ల మీద తరిగి గ్గాసు కంఠంలో నిషా నింపుకుని- "ఇవ్వాల్టీకి ఇవ్వా కే 

అయ్యేపని వదై'నా వుంటే చెపు. ఆలాంటి (పతి పనీ చెయ్యడానికి. నాకు ఆభ్యం 

తరం లేదు” అన్నాడు. 

=ఆంటేనీ వుద్దేశ్యం'' 

=జంటే నేనునీ దగ్గర నుంచి చివరిసారిగా వీద్కోలు తీసుకోవడానికి 

వచ్చాను” 

ఆ మాటవిని షీలా రాత్మిపతిమలా కదలకుండా వుండిపోయింది, ఆతనేం 

చెపుతున్నడీ ఆర్థంచేసుకో లేకపోయింది. బితరపోతూ ఆడీగింది. “సీ వుద్దేశ్యం 

ఏమిటో ఆర్థం అయేలా చెప్పు.” 

ఇద్దరూ మంచం మీద దగ్గిరదగ్గిరగా కూర్చున్నారు. షీలా ముఖం బాగా 

చిన్న బోయిన ట్టుంది. తన a ee నమాజంలో ఆ(పతిష పాలవు 

తున్నాడు. 'ఎతి పొడుపుంకు గురిఆవుతున్నాడని అనుకున్నప్పుడల్లా ఎవరో 

సూదులతో వృదయాన్ని గుచ్చినట్లుగా వుంటుంది ఆమెకు. చాలా సేపు ఇద్దరూ 

నిశ్శబ్దంగా వున్నారు. ఆకస్మాత్తుగా షీలా ఆకని మెడకు పెనవేసుకుని గుండెకు 

గట్టిగా అదుముకుంటూ “సమాజాన్ని దానిష్టంవచ్చినట్లు ఆనుకోసీయ్, డార్డింగ్” 

ఆని ౬ంటూంటే ఆమె కళ్ళకాన లు నీళ్ళు చెమ్మ గ్ల్రాయి 

( జం ఆయితే నేను పట్రిం ంచుకునేవా కి జీ కాదు. కాని వ్యవహారం చాలా 

జ. క శారీ విల్లల క కూడా తె? సిపో యింది... వాళ్ళింతవర కూ 

న షం 1 స! re చేథోలేరనే నేను మనస్సులో 

మథనపడతున్నాగ.. వాళ్ళనో, నిన్నో-ఇద్దరిలో ఎవరినో ఒకరిని కాశ్వతంగా 
మరచిపోయే సమయం వచ్చింది”, 

లై నూటార్ కుండా ఆలాగే చూస్తూ రాతిటొమ్మలావుంది. 

“ఇంట్లో De. అప్పుడు ₹॥ న రధస కాలంతోపాటు ఆణగాదెపోతుందని 

నాకు తెలుసు. వేత ఎల్జకాబం వుండదు. వేడి చబా౮ గా గానే మళ్ళీ మునుపటి 
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మోస్తరుగానే మనం కలుసుకుంటూవుంటాం. సమాజం గూడా దానంతటదే విసు 

గెత్తి వేలు చూవీంచడం మానేసుంది''. 

షీలా మామూలుగా కూర్చుంటూ అంది-''చూడు మహ్రీపాల్! మనం 
ఒకరినొకరు ఆర్థం చేసుకున్నాం, మనసుల్ని గారంగా వెనవేసుకుపోయెలా 

పెంచుకున్నాం. ఆలాంటప్పుడు |పపంచంముందు దాచడానికి ఎందుకు పయత్ని6 

చాలి? మన ఈ నిజాయితీని [పపంచం అనుమానిసే, తప్పుగా ఎంచితే ఆలాగే 

కానియ్యి, ఆదీకాక ఇన్నాళ్ళూ మనం కలిని తిరుగుతున్నా ఒక్కరో జు కూడా 

కళ్యాణి హక్మెను నేనెప్పుడూ దోచుకోవడానికి పయత్నించలేదు. ఆ తలపు 

అసలు నాకు లేదు. ఆటువంటప్పుడు మరి నువ్వు కళ్యాణి కోసం నా వాక్కును 

ఒదులుకొమ్మనడం న్యాయంకాదు". 

“నువ్వు కళ్యాణీ హక్కును లాక్కున్నావు షీలా. ఇరవై సంవత్సరాలు 

మహీపాల్ హృదయం పై ఏకధాటిగా చేసిన కళ్యాణీ అధికారాన్ని నువ్వు పంచు 

కోవడంలేదా?" 

“కళ్యాణి సీ మనస్సును జయించిన మాటనిజమే. కాని ఆమ ఎంతవరకు 

చూరగొనగలిగిందో ఆంతమేరకు అప్పుడూ, ఇప్పుడూ కూడా సువ్వామె వాడివే. 

అది విడిచి మిగతాదంతా నేను నిన్న జయించ గలిగిండీ, నీ హృదయం చూర 

గొనగలిగిందీను. ఆమె వాటా నేనెప్పుడూ కారని భుక్తం చేసుకోలేవే. నేనునా 

భాగదేయాన్ని వదల్లేను. ఇకముందు ఇలాంటి [ప్రసంగం తేనని నువ్వు వాగ్దానం 
చెయ్యి. ఈ (ప్రణయ తిభుశాన్ని చివరిదాకాలాగి ఆ సమస్యలు పరిష్కరిస్తూ 

కూచునే వయస్సు కూడా కాదు మనది, ఇప్పుడెలావుంటున్నా మో ముందుకూడా 

ఆలానే వుందాం. నువ్వు మాట తప్పనని వాగ్గావం చెయ్యి." 

మహీపాల్ వేనిన అడుగుని వెనక్కులాగడం యిప్పటివరకు ఎరుగడు. 

అతని పౌరుషం అలాంటిది. “నన ఇద్దరిమధ్య ఇప్పుడున్న సంబంధం ఎప్పుడూ 

వృంటుందని నేను వాగ్గానం చేసున్నా” మతులో వున్నాడేమో (పతిజ్ఞరేస్తోంటే 

మహీపాల్ కంఠం ఉదేకపూరితంగా వుంది. ఆయినా ఆతను స్ఫృవాతప్పలేదు. 

258 



వళ్ళు మెమరచీలేదు, మత్తులోకొంచెం ఆతిగా (పవ రించినా స్వాభిమానాన్ని మర 
చలేదు. షీలాను కూడా (పతివాగ్జానం చెయ్యమన్నాడు- “ఇక ముందు భవిష్య 

త్తులో వ్యాపార విషయాలు నా దగ్గర మాట్లాడనని నువ్యుకూడా నాకు వాగానం 

చెయ్యాలి. నువ్వు లశారికారిని వనుకుంటున్నా వకదూ? సీలశ్షలంచే నాకు ఏ 

మాతం అక్ష్యంలేదు. మోజు ఆంతేకొన్నా లేదు”. 

“ఈ (పసంగాన్ని ఇక ఇంతటితో అపుచేద్దాం. మళ్ళీ ఈవిషయంనీదగ్గర 

ఎ తితే ఒట్టు” తన అపరాధాన్ని మన్నించమని వేడుకుంటున్నట్లుగా తలను 

ఆతని గుండెలో దాచి ఆతని హృదయానికి విజ్ఞవి చేసింది. తెలివిగల ఆడదానికి 

మగాడిని ఎలా సంతోషపెట్టాలో తెలుసు. 

షీలా ఇంట్లోంచి బయటపడ్డాడు మహీపాల్, సమారు ఒంటిగంటన్నర 

ఆయింది. షీలా బతిమాలుతున్నా ఆమెకారులో వెళ్ళడానికి నిరాకరిస్తూ ఆన్నాడు 

"పట్టణాల్లో ఎప్పుడూ ఏ వస్తువు దొరక్కుండా పోవడంవుండదు. ఇక్కడ చౌర 
సాలో కానీ లేకపోతే డాలీగంజ్ లో కానీ రిశాయో టాంగాయో ఏదో ఒకటి 

దొరుకుతుంది.” 

మహీపాల్ వెళుతుంటే తన శాలువ తీసి బలవంతంగా అతనికీ కప్పింది. 

చలిగాలి కూడా ఎక్కువగా వుందేమో కాదనలేక పోయాడు మహీపాల్. రోడ్డు 
మీదకు రాగానే ఎక్కడకు వెళ్ళాలా ఆని ఆలోచిస్తూ నిలబడిపోయాడు. 

గోమతీ మీదనుంచి చలి జోరుగా వీసోంటే జ్ఞానం ఆనే దుప్పటిని కప్పు 

కుని, రాతంతా మన సంస్కృతి ఆంటే ఏమిటి ఆని ఆలోచిస్తూ, తనలో తానే 

తర్క ంచుకుంటూ, స్నానాలఘట్టం దగరున్న శివాలయంలో గడిపాడు మహీపాల్ 

నసు ఎంత తరచి చూచినా తనలో బలహీగత వుందనీ, తాగు దాెకి దాసుడ 

_ నని ఆతను ఆంగీకరించలేకపోయాడు, ఆలాంటి మానసిక ఆ: స్థలో మనిషివున్న 

పుడు ఆతని విచక్షణాళ క్తి నివ్పత్షంగా పనిచెయ్యలేదు. అతను ఏ ఏర్దయానికి 
వచ్చినా దానికో పునాది ఆంటూ వుండదు సరికదా, అట్టి నిగయం న్యాయ 

మైంది కాజాలదు. ఆతను బలహీనుడు, ఆన్యాయపరుడు, ఇల్లువిడిచి వెళదా . 

మన్న ఆతని తలంపు అనుచిత మైంది. పాపభూయిష్టమైంది. 
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అతని మనన్సు వూవిరాడనట్లుగా గిలగిలమంటోంది. ఆకాశంలో మిల 
మిలమంటోన్న చుక్కలు ఒక్కొక్కటిగా ఆరిపోవడం | పారంభించాయి. రాతి 

ఎలాగో గడిచిపోయింది ఇక పగలంతా ఎలాగడివేది? దారి తప్పిన (పయాణీ 

కుడు ఎంతసేపని తిరుగుతూ వుంటాడు? తవ్పితిరగడ మేనా ఆతని జీవిత 

లక్ష్యం? ఇది విరికీపందలు చేసే ఆలోచనకాదా? ఆతనిజ్ఞానార్థనా, ఆతని ధ్యానం 

ఇరంతా కేవలం కాలక్షేపం కోసమేనా? కాలయాపన “కోసం అతను స ఎప్టెంచు 

కున్న వ్యాపకాలేనా?! వాటికి సాంఘిక విలువలేదూ? తం|డిగా విబ్రలపట్ల క 

నెతిక బాధ్యత లేవూ: ముఖం చాటబీని తిరగడం ఎలాకుమరుతుంది? ఆలాంటి 

విపత్తును ధై ర్యంగా ఎదుర్కోవాలి? 

““ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను. పరిస్థితి అంతా కళ్యాణికి వివరిసాను. ఆమె ఎలా 

నిర్ణయిస్తే ఆలా చేద్దాం,” ఆలోచన జతర అలాఆలా ఆతని ఇంటీవరకు లాక్కు 

పోయాయి. ఇంటిదాకా వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ఎందుకో జీవితంలో వెనకడుగు 

వేయడం ఎరుగని మహీపాల్ వెనక్కు అడుగు వేసాడు. తలువు తట్టడానికి 

సాహనించ లేకపోయాడు. 

ఎప*టి ఆచారం (ప్రకారం కర్నల్ ఇంటిక్ వ రాడు. తమ మ్మ్తుడు ఇల్లు 

వదలి కిందటి రోజునుంచి వరారులో వుంటాడని ల్, సజ్జన్ వూహించలేక 

“ఆది కాదయ్యా” ఆమె నిజమే. చెపుతుండొచ్చు, ఈ రోజుల్లో బైరాగి 

చిట్కా.లు ఐం స్ట చేసాయి చెప్పండి?” 

చాకసాకు కొంచెం ఆవతల టీ కొటు దగర పెద్ద గుంపు గూడీవుంది 
pats టై గి 

జనం సగం రోడ్డును అకషింగారు. కొంత మంది వాళ్ళ మధ్య దూరి ఆపింత 

ఏమిటా ఆఅ? వకీ అగ దడ తు రారు, ౬ కొంత మంది ఆంకకు ముండా లోపలికి 



సందు చేసుకుని హుష్ ఇంతేనా అన్నట్లు వెదవి విరుస్తూ రకరకాల అభీ 
(పాయాలు చెపుతున్నారు. ఆనేక రకాల వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు. లోపల నుంచి 

ఎవరో ఒక ఆడ గొంతుక బిగరగా ఆకుసోంది, పోట్లాడు తున్నట్టుగా వుంది. 

పది మంది చేరి తలా ఒకరకంగా మాట్లాడుతోంది వాళ్ళ మాటల సందున అమె 

గొంతు అప్పుడప్పుడు సరిగ్గా వినబడక వాళ్ళ గొంతుల్లో కలిసి పోతుంది. 

మొత్తానికి ఆంతా గందర గోళంగా వుంది. 

సజ్జన్ ఎప్పటి చోటనే కారు అపాడు, కారు ఆవి కిటికీలోంచి చూడగానే 

అ గుంపువైవు ఆతని మనసు పోయింది. తలుపు తాళం వేనీ కారు పక్కనే 

నిలబడి వాళ్ళను చూడ్డం మొదలెట్టాడు. ఇద్దరు వ్యకులు ఆ వింతకూ సంబం 

ధించి ఏవో మాట్లాడు కుంటూ ఆతని పక్కగా వెళ్తారు. వాళ్ళ మాటలు యధా 

లాపంగా విన్నా అదేమిటి చెప్మా అనుకున్నాడు 

జనాన్ని తోసుకుంటూ లోపలికి నడిచాడు. ఎదురుగా. కుర్చీ మీద 

ప్రీడరుగారి పిచ్చి కోడలు కూర్చుని వుంది. ఆమె పెద్దగా అరుస్తూ ఏడుస్తోంది. 

ఆమెకు చాలా దగ్గరగా సాధువు వేషంలోవున్న లంగోటీ ధారి అయిన ఓ ముసల: 

యన ఆమెను చూస్తూ చిరునవ్వు నవ్వు తున్నాడు. ఆమెను సజ్జన్ లోగడ 

చూశాడు. ఆమెను ఏదో హీరోయిన్గా భావిస్తూ ఆక్కడ జగం చేరి వింతగా 

ఆమె చేష్టలు చూసూ నిలబడి వుంటే ఆతను వాళ్ళతో ఏకం కాలేక పోయాడు, 

ఆమె దగ్గిరకు పోయి తరిమీద చెయ్యి పెట్టి ఏమైందని సజ్జన్ ఆడిగాడు, 

అతని పలకరింపు నినగానే వరదలో కొట్టుక పోతోన్న వాడికి గడ్డిపోచ 

దొరికినట్టయింది ఆమెకు. ఆశను మాట పూర్తి “చెయ్యక ముందే “ఓవో! యు 

హేవ్ కమ్ జంటిల్ మెన్! నన్ను వీడిబారి నుండి రక్షించండి. వీడు సాధువు కాదు 

గీరువు కాదు. ఒట్టి కసాయి వాడు, వీడికి ముండ కావాలట. చెప్పండి న. 

ముండనా? మీరే "చెప్పండి నేను ఎంత వెద్ద కుటుంబన్రీనో. నా రాజేష్కు 

విషయం చెప్పానంటే గుండేని చంపుతాడు. మీరు నన్ను నా రాజేష్ wy 

తీసు కెళ్ళండి. మె రాజేష్ ఈజ్. కెప్టెన్! వారుగనక వచ్చి ఈ గుంపుల్ని చూసా 
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రంటే టక్టక్ మంటూ అందరినీ కాల్చి పారేసారు. ఈ తాతగాడు, ఈ ముసలి 

" పీనుగ”. అంటూ సంతోషంగా చెప్పుక పోతోంది. 

విడికిళ్ళు బిగించి ఆమె ముసలాయెనవై వుకు వెళ్లింది. వెంటనే సజ్జన్ 

రెండు చేతులు పట్టుకుని విదిలిస్తూ “మీ ఇంటికి వెడతారా?'” అని అన్నాడు, 

*ఆ ముసలాడి దగ్గరకా? అమ్మ బాటోయ్' నేను చచ్చినా వెళ్ళను, 

మీరు సా రాజేష్ దగ్గరకు చేర్చండి. ఇప్పుడే నన్ను తీసుకెళ్లండి, నేనింక ఎంత 

మాతం ఇక్కడ వుండను. పదండి, పదండి” ఆంటూ సజ్జన్ [బతిమాలు 

తోంది. ఆతని మీద పడి తోసోంది. 

ఒక్క క్షణం సజ్జన్ ఆ ముసలి సాధువును చూళాడు, పళ్లూడిపోయి 

ముడుతలు పడ్డ అతని ముఖం మీద తప్ప వార్ధక్యం కనపడడమే లేదు. శరీరం 
యావత్తు పోతపోనిన వుక్కులావుంది చామనధాయ ఆయినా మంచి తేజస్సు 

గలది. సజ్జన్ ఆ సాధువును చూస్తుంటే ఆ విచ్చామె- “మీరు ఆతన్నేమిటి ఎగా 

దిగా చూస్తున్నారు. ఇతను నన్నెంత మాతం ఆపలేడు” ఆని అంటూ పట్టుకున్న 

చేతుల్ని విడివించుకోవ డానికి గింజు కుంటూ వుండి, 

సాధువు సజ్జన్ వైపుగా చూస్తూ అన్నాడు- “ఇప్పుడూ చుట్టూ జనాన్ని 
చూసి ఈమెకు ఎక్కడలేని ధైర్యం వచ్చింది. మీరామె చేతులు వదలండి, దయ 

చేసి కొంచెం నావెంట వసారా?” 

వెంటనే ఆమె చేతుల్ని ఒదిలేని సజ్జన్ ఆ సాధువు వెనకాల జనం నుంచి 
బయట పడడానికి వస్తూండగా ఆ విచ్చిది అతని జబ్బ గట్టిగా పట్టుకుని “ముస 

లాడి వెంబడి వెళ్ళకండి. మీకు కూడా అ మూలికా ఈ మూలికా తాగించి ఆస 

నాలు రేయిస్తాడు, కొట్టి కొట్టి మిమ్మలి కూడా పచ్చివాడిలా తయారు చేస్తాడు” 

ఆని హితవు చెప్పింది. వస్తూ వస్తూ ఆ సాధువు మాతం టీ కొట్టు కురాిడితో 

= ఈమెను చూస్తూ వుండు, ఇప్పుడేవసా' ఆని చెవ్పి ముందు కెళ్ళాడు. 

సాధువును పోలీన్ స్రేషన్ జైల్లో పెట్టించి వస్తానని సజ్జన్ ఆమెకు 

నచ్చ చెప్పాడు. ఆమాట విని ఆమెకు అంతులేని సంతోషం పుట్టు కొచ్చింది. 
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సాధువును జైలుకు పంపీన మరుక్షణమే, తనని విమానంలో కూర్చుండ పెట్టి 

రాజేష్ వద్దకు తీసు కెడతానని వాగ్దానం గూడ తీసుకుంది. 

జనానికి పక్కగా జరిగి సజ్జన్ , లంగోటీ కట్టుకున్న అ సాధువు మాట్లా 

డుతూ నిలబడ్డాడు, వాళ్ళిద్దరిని చూసి జనంలోంచి ఐదారు మంది వాళ్ళ చుట్టూ 

చేరారు. 

"రాంబీ నేనీ అమ్మాయి విచ్చికి వై ద్యంచేస్తున్నా. మీరా మెకు ఏమౌతారు" 

అని సాధువు సజ్జన్ ని (పశ్నించాడు. 

'“ఆబ్బే ఏమీ గానండి. ఓరోజు ఇలాగా సందులోపడి పారి పోరూంటే 

నేనామెను పట్టుకుని వాళ్లింటికి “ఈడ్నుకెళ్లాను' ఆప్పుడే ఆమె చరిత ఆంతా 
నాకు తెలిసింది. ఆవిడ మామగారు....” 

“ఆవిడ మామగారికి కూడా చెప్పామండి. ఆమె ఇలాగే ఆశ్రమం నుంచి 
పారిపోతే బాధపడొద్దని. పాపం ఆయన గౌరవ పితిష్టలు ఎక్కడ మంట 
కలుస్తాయో అన్న భయంతో ఇంటిలోంచి బయటికి ఆడుగు పెట్టడానికీ కూడా 
ఒప్పు కోలేదు. తాతగారూ, అవన్నీ మీరే చూసుకోండి అని చెప్పేసాడు. కాని 

ఇప్పుడు ఓ సమస్య వచ్చి పడిందండీ. జనం చుట్టూ మూగారు. తలా ఓ మాట 

అంటూన్నారు, ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్లు నడుచుకో దు. అంత మంది జనం 

వుండగా విచ్చోళ్ళను, ముఖ్యంగా స్త్రీల మీద చెయ్యిచేసు కోవడం మా సీతికే 

వ్యరి రకల. మీరేమను కోకపోశతే మీకు కొంచెం గమ౭సాను, ఆమాట ఈమాట 

చెవ్పి దయచేసి మీ కారులో తీసుకొర్చి మా ఆశ్రమం వద్ద దిగ బెట్టండి, చాలా 

ఉపకారం చేసిన వారౌతారు. 

కోనా దగ్గర కారు వుందిలెండి* 

టోసినవ్వు నవ్వుతూ ఆ సాధువు “ఆంతేదాలు, నాపని ముగించారు. 
మీ కార్లో కూర్చు పెట్టుకుని తీసుక రాండి, నేనివ్పుడే బయలుదేరి ఆ|శమానికి 
వెళాను, ఈతోట దాటగానే ఆ ఘాటు రోడ్డుంది చూసారూ అక్కడే వుందండీ 

మా ఆగమం” ఆన్నాడు, 
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"స్పక్రేలెండి. మీరు ఇంతదూరం నడచివెళ్ళ నక్క ర్రేదు. నేసీమెను ఓ 

రౌండు తివ్పి మరీ వస్తాను, ఎంతా పది నిమిషాల్లో. నేనామెను తివ్పితే మీకే 
అభ్యంతరం వుండదుగా?” 

సాధువు కిలకిలా నవ్వాడు. అతను నవ్వుతోంటే ఆతని బోని నోరు పాల 

పండ్తు కూడా రాని విల్లాడీలా వుండి. చిన్న చిన్న కళ్ళల్లో కదులుతున్న పాపల్లో 

ఆతని హృదయంలోని స్నేహం ఆంతా కేం! దీక రింప బడినట్లు కనపడుతోంది. 

ఆ నవ్వు నజ్జన్ని పభావితం చేసింది. ',రామ్జీ కౌర్యంలో ఆడ్డువెట్ట డానికి 
మేం ఎవరయ్యా?! వారెప్పుడూ మంచిపనే చేస్తారు. మంచిది. ఇక ఆ(శమంలో 

కలుసు కుందాం" ఆంటూ సాధువు వెళ్ళి పోయాడు. 

కార్లో కూర్చునే ముందు ఆమె కొంచెం సందేహించింది. కాని తీరా 

కూర్చున్న తర్వాత ఆమె మహా సంతోష పడిపోయింది. కార్లో కూర్చునే 

టప్పుడు సజన్తో- నేనీ వేషంతో ఎలా పోతాను? కాళ్ళకు సేండిల్ప్ లేవు. 

వంటిమీద మంచి చీరె కూడా లేదు. ఈ చినిగి పోయిన చీరె నాకొద్దు. నేను 

ఆలా పోను” అంది. 

చెప్పులు, చీరె కొనివెట్ట డానికే ఆమెను తాను తీనుకెళ్తు తున్నానని 

సజన్ ఆమెకు నచ్చ చెప్పాడు. ఆప్పుడు కాని ఆమె కారో కుదురుగా కూరో-, 
అ ౧ సె 

లేదు; అన్న మాట (ప్రకారం సజ్జన్ అమెకు ఆ రెండు వస్తువులూ కొని పెట్టాడు. 

చెప్పులు, నీరె చూడగానే కెఫైన్ రాజేష్ భార్య ముఖం వికనించింది. 

ఆమె వాగుడు మొదలెట్టిందంటే ఎంత సేపటికీ తెగదు. ఆమె రాజేష్ పే9మ 

పొందడానికి ఎలా తవిస్తూవుందీ, వాళ్ళిద్దరి మధ్యా రవాస్య శృంగార 

[కీడలూ వాటన్నిటి గురించి ఆమె ఊహించు కుంటూ, ఎంతో వుల్లాస కరంగా 

చి తిస్తుంది. ఆమె బహిరంగంగా అవన్ని చెపోంటే ఏమీ తోచక మహా ఇరుకులో 

పడ్డాడు సజ్జన్ . స్తీ వురుషుల కామ డ్రీడల్ని ఆమె తన తీరని కోరికల బలంతో 

సజీవంగా వర్తిస్తోంటే ఆతనిలో శృంగారానుళూతి కలగ డానికి బదులుగా ఆమె 

మీద జాలి. జాద కలుగు తున్నాయి. అతను తొణక్కుండా ఎంతో గంభీరంగా 
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వుండాలను కుంటున్నాడు _ కాని అలా వుండడానికి wi శమపడాల్సి 
వచ్చింది. అసంతృవి అనేది మనిషిని చుట్టుపక్కల ప పరిసరా ల్ని, తరతమ 

భేధాల్నీ ఎలా మరచేటట్లు చేసుందోనన్న భయం వ మనిషి తాను 
ఎంతో [వియమైనవీ, అమూల్యములనుకున్న రవాస్యాల్ని ఎ బంకూ గొంకూ 

లేకుండా ఎంత అసహ్యంగా బయట వెడతాడు, విర్చి అనేది ఎవరికైనా రావచ్చు 
ఎప్పుడై నా రావచ్చు, అలాగే సజ్జన్ ఆనే ఈ పేరు ప౦తిష్టలూ, ఐళ్వర్యమూ 

వున్న వ్యక్తి, కళా కారుడూ, ఆందమైన స్పురదూవి తీరని కో రికలవల్ర ఎప 

జైనా విచ్చివాడైపోతే... హే భగవాన్ ఆ ఆలోచన రాగానే అతను కంవించి 

బోయాడు. ఆతని కారు మెడికల్ కాలేజి దాటి, పక్కా పుల్, పెద్ద ఇమాంబాడా 

నుద్చ్బీ భవన్ మీదుగా వెళ్ళీ నది ఒడ్డుకు చేరుకుంది. 

ఘాట్ సందు చివర ఓ లాంపు పోస్టు దగ్గరగా దీపపు స్థంభంలా 

నిలబడి వున్నాడు లంగోటీధాకి సారువు. ఆతని ముందర కారు వెళ్ళి ఆగగానే 

ఆమె అరవడం మొదలెట్టింది. =నేన్స రాను, నేను చచ్చినా ఈ ముసలాడి దగర 
౧ 

వండను” అంటూ. 

కారు తలుపు తీసి ఆమెను బయటికి కా. చెంపన ఒక్క_టిచ్చాడు సాధువు, 
ఓక్క దెబ్బతో ఆమె చేతిలోని పెద్ది, as Be వ్యా కెట్టూ జారికింద ప పడ్డాయి. చెంప 

దెబ్బను గూడ లక్ష్య పెట్టకుండా ఆమె కీంద పకీన వస్తువుల్ని ఏరుకుందా మనే 

ఆదుగ్గాలో వుంది. మళ్ళీ సాధువు ఇంకొకటి వడ్డించాడ. ఆమె నోరు మూనింకి. 

ఏదో తెలివి వచ్చినట్టుగా సాధువును విడినీంచు కోవాలని గింజుకలాడడం 

మొదలెట్టింది. ఆమె ఆదుర్దాను కనిపెట్టి సాధువు “ఇవేమిటమ్మా” అని మెల్లిగా 

జ. 

సారువు ఆమెను చేతో గట్టిగా పట్టు కున్నాడు. ఆమె విడివించుకోవాలని 

భయపడుతూ చేతిని అటూ పా లాక్కో వ డాసికి (పయత్నిసూ అక వ్రీస్రై 

నాడి. నా రాజేష్ నాకోసం పంపాడు" అని ఆంది. 

“రాజేష్ పంపాడా లేక వీరు కొనపెట్టారా!” అని సాధువు మళ్ళీ (ప్రశ్నిం 

బాడు. “ఛీఛీ, పరాయి మగాళ్ళన నేనెలా అడుగుతాను? మీరు నన్ను వదలి 
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పెట్టండి, ఈ జోళ్లు తొడుక్కుని చీరె కట్టుకొని రమ్మనమని నారాజ్లేష్ మరీమరీ 

చెప్పాడు” 

''సరే. వదిలేసా” అంటూ సాధువు ఆమె చెయ్యి విడిచాడు. రోడ్డు మీద 

చెల్లా చెదరైవున్న పెస్టైనూ చీరె పేకెట్ను అమె తీసుకో డానికి వెళ్ళింది. ఆమె 

తీసుకునే లోపుగానే ఒక్క. దూకులో అతను అక్క_డకు చేరుకుని ఆ రెంటినీ తన 

చేతిలో చిక్కించు కున్నాడు, 

చేతులు చాస్తూ ఆమె ఆతని చుట్టూ ఎగర సాగింది, వా టిని ఆందుకో 

డానికీ. మళ్ళీ సాధువు ఆమెను ఆడిగాడు నిలదీసి “ఇవి నిజంగా రా బేష్ 

పంపాడా?” 

"ఆ, అవును" 

ఆపక ఇప్పించలేదా?” 

ఆ తేద” 

“అలాగె తే వీటిని గోమితీ నదిలో గిరాటేస్తాను” అని అన్నాడు సాధువు. 

చేతిని కిందకు లాగి వాలిని అందుకోవాలని విశ్వాపయత్నం చేన్తూ వుందామె. 

సాధువు నవ్వుతూ ఆమెను ఏడివిస్తున్నాడు. ఇంతలో సజ్ఞన్ వై పు చూస్తూ 

*రాంజీ' చాలా ఉపకారం చేళారు. రాండి. ఆమం చూద్దురు కాస” ఆంటూ 

ఆహ్వానించాడు. | 

పిచ్చిది తన వస్తువుల్ని ఎలాగైనా అందుకో వాలని కిందకూ వెకీ ఎగురు 

తోంది. ఆమె వైపు ఒకసారి చూనీ సజ్జన్ చేతులు జోడిసూ_ “మరో పర్యాయం 

వచ్చినపుడు చూస్తానులెండి. ప్రీ దగ్గర విచ్చివాళ్లు చాలా మంది వున్నట్టున్నా రే?” 

అన్నాడు సాధువుతో. 

“ఆవును రాంజీ, మీరు మమ్మల్ని పిచ్చి వాళ్లకు సేవకులుగా వుండేందుకు 

నియమించారు. ఆదే మాడ్యూటీ. సరే వస్తాను. రాజేష్ ఈమె గారికి ఇచ్చిన ఈ 

వస్తువుల్ని గోమతిలో పారేసాను. జయ్రాంబీకి' ఆంటూ ప్యాకెట్లను చంకలో 

పెట్టుకుని. ఆమెను ఏడీవీసూ రోడ్డుమీద పరుగు లంకించు కున్నాడు. 
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తన వస్తువుల్ని ఎక్కడ మునిలాడు పారేస్తాడో అన్న ఆదుర్దాతో ఆమే 

కూడా ఆతని వెంట పరుగెత్తడం మొదలెట్టింది. 

సాధువూ, విచ్చిదీ ఆలా రోడ్డుమీద పడీ పరుగెత్తుతూంటే సజ్జన్ ఆక్కడే 

నిలదిడిచూస్తూండిపోయాడు. కాస్సేపటికి వాళ్లు కనుమరుగుకాగానే సజన్ కారు 

స్టారు బేసి ఇంటికి బయలుదేరాడు. 

గదికి రాగానే బాగా అలసివున్నాడేమో మంచంమీద చేరబగ్డాడు సజ్జన్, 

ముఖమంతా వాడిపోయింది. ఒకవైపు కామవాంఛ, మరోవెపు వనకన్య ఈ 

రెంటికిమధ్య మానసికంగా ఘర్షణపడుతున్నాడు కొన్నిరోజుల్నుంచి. నిన్న 

సాయం[తం వెళ్ళిపోతూ ఆతని కోరికలతో దోబూచులాడి మరీ వెళ్ళింది వన 
కన్య. ర్మాతంతా మనసు ఆరోలావుంది, విస్కీ, సోడా తెవ్పిందాడు. గ్లాసును 

వెడిమలదాక తీసుకుపోయి ఎందుకో పక్కన పెర్టిసాడు. పతిజ్ఞను భగ్నం 

చెయ్యమని మనస్సు మొండిగా పట్టుపడుతోంది. ఎటూ తేల్చుకోలేక వాటినన్నిల 

టిని తన ఎదుటి నుంచి తీని వేయాల్సిందిగా నౌకర్షను ఆజ్ఞావందాడు. ఇవ్వాళ 

వుదయం ఆంతా ఆతను పరాకుతోనే వున్నాడు, “ధ్యానమందిరంి లోకి వెళ్లాడు 

కాని ఆక్కడ ఆతని మనస్సు కుదరలేదు. ఈసారి కన్య కలవగానే 

దూరాన్నుంచే ఆమెను చీవాట్లు పెట్రైయ్యాలి. ఆమెతో ఎలాంటి సంబంధం పెట్టు 
కోరారు. ఏన్రీని తన దగ్గరకు రానీయకుండా వుండాలి. ఆవసరం ఆయితే తాను 

ఇంతవరకూ చూడకుండా ఎవ్వరో తెలుసుకోకుండా వున్న పెద్దమ్మ చెప్పిన 

అమ్మాయినే వెళ్ళిచేసుకో వాలి. 

మంకుపట్టు, మనో నిగవం--తర్జన భర్ణనలు ఆనే ఆడవిలో దారితవ్పి 
ఆతను కాలుకాలిన పిల్లిలా తిరుగుతున్నాడు. కణం కూడా ఆతనికి మానసిక 

శాంతి కరువైంది. వచ్చిది ఇప్పుడతని మన స్తశ్వంతోశే రూపం మలుచుకుని 

అతని మొండితనాన్నీ హఠాన్నీ చిత్తుచేసినట్టనివించింది. ఏదో ఓరోజు తాను 
కూడా అలాగే వీచ్చివాణ్జెపోతానన్న భయం పట్టుకుంది సజ్ఞన్కు మానసికంగా 

బాగా ఆలిసిసొలిని సజ్జన్ నిద పోయాడు. 
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ఇంతలో ఠపీమని తలుపు తోనుకుని ఇకీలించుకుంటూ విరహేష్ 
గదిలో ఆడుగు పెట్టాడు, సజ్జన్ బాగా ని|ఓలో వుండడం చూశాడు, అతను 

వచ్చిన పనిమరింత సుళువైనట్టుగా భావించి తిన్నగా బాల్కనీమీదకు పోయాడు. 

నాలుగు వెపులా కలియచూని పెద్దకోడలు కిటికీ బాగా కనపడేలా నిల్చున్నాడు. 

కిటికీ వెపు పదేపదే చూస్తూ నినిమా గీతాలు పాడడం 1పారంభించాడు (ఏయు 

రాల్ని ఉద్దేశిస్తూ. చాలా గీతాలు పాడాడు. ఆయినా కీటికీలోంచి ఎవరూ కన 

పడలేదు. విర హేష్ చాలా ఓర్పుగల.మనిషి. ధైర్యం కోల్పోకుండా మళ్ళీ ఒకటీ 
రెండూ అంటూ పాడడం |పారంభించేడు. మెట్ల దగ్గిర తలుపుకు తలజినించి 

గొంతుక మరికొంచెం బిగ్గరచేని పాడుతున్నాడు, కిట్కీదగ్గర మాతం ఎవరూ 

నపడలేదు కాని బోర్ గారి సినిమా విని సజ్జన్ కొకు ని దాభంగ మెంది. 

pa ఆమాంతంగా మింగేద్దామన్నాంత కోపంతో 'ఆరే బోర్, యూ గెట్ 

అవుట్” అని అరిచాడు. 

కర్నల్, మహీపాల్- వీళ్లిర్సరు తన్ను హేళనగా మాట్లాడ్డం, తన పట్ల 

దురుసుగా వ్యవహరిస్తూ వుండడం బోర్కు బాగా ఆలవాటే. సిజ్జన్ బిగ్గరగా 

బోర్ ఆని కేకవేసే సరికి కొతగా వుంది. కొంచెం వితర గూడా పోయాడు. 
ఆయినా పని సాధించు కోవాలన్న నేర్పుతో సజ్జన్ నిదపోతోన్న విషయం తన 
కేమీ తెలియనట్లు నటిస్తూ “ఆరే సజ్జన్ భాయీ, మీరిక్కడ నిద్దరోతున్నారా? 

ఐ యాం సారీ....నేను గమనించలేదు” ఆంటూ క్షమాపణలు చెప్పుకున్నాడు. 

గభాలున కోపంలో మాట అన్నాడే కాని వెంటనే సజ్జన్ నిిగహీంచు 

కున్నాడు. బహిరంగంగా ఏ వ్యరి నుద్దేశించి అసభ్యంగా మాట్లాడే స్వభావం 

కాదతనిది. బోర్ తన కవిత్వ |పతిభను వెళ్ళబోసుకుంటూ పురాణం మొద 

లెట్టాడు- ” ఇదిగో సజ్జన్ భాయీ, నేనీమధ్య నా రెండోగీతాన్ని రాయడం మొద 

లెట్టాను కదూ...ఆ మూడ్లో మీరిక్కడ వున్నారన్న సంగతే మరిదాను. 

st గదిలోకి వద్దామా పోదామా అని సందేపానూ తలుపు దగ్గర 

వనకన్య నిలబడి వుండడాన్ని చూశాడు సజ్జన్, వెంటనే "తలుపు దగ్గర కెళ్ళి 
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స్వాగతం ఇవ్యమని హృదయం చెప్పింది. కాని అతనిలో వున్న ఆత్మాభిమానం 

ఆపని చెయ్య డానికి అడ్డుకుంది. 

సజ్జన్తో గప్పాలు కొడుతోన్న విర హేష్ దృష్టి ఇంతలో కన్యవె 

పడింది. పరిచయం అక్క ర్లేకుండా పళ్లన్నీ బయటకు వెట్టి వికారంగా నవ్వుతూ 

చేతులు జోడించి “ఐహుళా వనకన్యగారు మీరే ఆనుకుంటూ మీరు నాటకాల్లో 

కొన్ని పాతలు వేయగా చూళాననుకోండి. హి....హి... హీ... ఈ మధ్య 

షీ పేరు నభోంతరాళ౦0 వరకు వ్యావిసోంది, హ....హి...హీ..*” 

ఆంటూ సజ్జన్ వెపు ఓ చూవు విసిరి '“సజ్జన్ భాయి మిమ్మల్ని ఓ క్క సారి 

ఆకాళొనికీ ఎత్తేసాడు”, అని ఇంకా ఏదేదో దండకంలా చెప్పటోయి కన్య 

గంభీరంగా ముఖం వెచేసరికి వూరు కున్నాడు. 

విర హేష్కు ఏమీ విదులు చెప్పకుండా కన్య లోపలికి వచ్చింది. సజ్జన్ 

రిగాలుపడి కూర్చునుండడం గమనించి చేతిలోవున్న లడ్డు పొట్లం ఆతని ముందు 

బల్లపై పెడుతూ “ఏం అలా వున్నావు, ఆరోగ్యం బాగాలేదా” అని (పశ్నిం 

చింది. 

కన్య సంబోధనలో శిష్టతకన్న ఆత్మీయత ఎక్కువగా కనపజీంది 

సజ్జన్కు ఆమెపట్ల ఆంతకు ముందునుంచి మనస్సులో పాతుకుపోయిన 

లీరుగుబాటు ఆమె ఆ పరామర్శతో నీళ్ళలో వుషు మాదిరిగా కరిగిపోయింది... 

వుప్పుదనాన్నంతా వీర హేష్కు అంటకడుతూ సజ్జన్ “విరహేష్, నాకు 

ఆరోగ్యం బాగా లేదుః నువ్వు దయలచేని వెళ్ళిపో, నాకు నీకాంతం కావాలి” 

అని దంరుమీడ తల వెట్టి కళ్లు మూసుకుని పడుకున్నాడు, 

కన్య ఖంగారుగా సజ్జన్న్ చూడసాగింది, ఇద్దర్నీ ఒకసారి చూళాడు 

ఖై £ దో > కా ॥ ఇ ఇ A Men ౯. ad ఛా అ క్యా ఇ 

విరహేష. ఏడో మర్మాన్ని (గహించినట్టుగా చిరునవ్వు సవ్వుతూ సజ్జణవై పు 

తిరగభగవంతుడు మీరు శీ మమే కభం కలుగజేయుగాక, ఈ విర హేష్ 

తన నజన్భాయో గురిచి ఎలప .మౌా ఇదే కోరుకుంటాడు ఆని బయబ్కి 

డీ - 
ధా జ 

నడిచాడు. ళన విఠగడెంది ఆసుకునా డు. కాం గదిలోంచి రడిలిన శని 
కూ a 
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మళ్ళీ డాబామీద కెక్కి ఆక్కడే తారట్లాడుతుండే నరికి సజ్జన్కు చీదరింపుతో 
పాటు కోపం కూడా వచ్చింది. ఎదురుగా కన్య కూర్చున్న కారణంగా పళ్ళు 

పటపటకొరుకుతూ ఏమీ బయటికి అనలేకపోయాడు. సజ్జన్ వెపు ముఖంవెట్టి 
కూర్చుంటూ “ఇపుడు సీకు ఎలా వుండీ" ఆని ఆడిగింది వనకన్య. 

ఆలక ముఖం వెట్టి “చస్తున్నా సీ దయవల్ల” అని ముఖం తిప్పేను 

కున్నాడు, 

నేను సంజ్లీవిపుల తెచ్చాను” ఆంది వనకన్య నవ్వుతూ. 

ఎప్పుడూ గంభీరత్వాన్ని నింపుకుని సూటిగా మాటాడే కన్య ఇవ్వాళ 
ఛలో క్రితో మాట్లాడేసరికి బరువుగావున్న సజ్జన్ మనన్సు కొంచెం తేలిక 
పడ్డటయింది. పచ్చని వరిచేనులో గాలికి రెపరెపతాడుతోన్న వైరులా ఆతని 
శరీరం ఆంతా హాయి పొందినట్లు అనివించింది. గతాన్ని మరిచి రసనిక 

కంఠంతో ఆతను చిన్న నాటి సంగతి జ వికి తెచ్చుకుంటూ “చిన్నతనంలో మా 

నానమ్మగారు ఓ కథ చెబుతుండేది... ఎవరో. డేవకన న్య ఓ రాజకుమారుణ్ణి 
ఎత్తుక పోయిందట. తన మం[తదండం మహిమవబ్ర పగలంతా ఆతి శవంలా 

వుంచేదట. రాతి అవగానే ఆత౨తో ఆడుకోనాలని సరదాపుట్టగానే తీరిగి 

ఆతి బతికించేదట. ఆటలు ఆడి ఆకి ఆమె సరరా తీరిపోగానే తిరిగి మంత 

దండంతో అతణ్ణి మరణించిన వానిలా చేసేదటి' అన్నాడు సజ్జన్. 

ఆతని కథ విని కన్య మనసారా నవ్వింది. ఇంతలో డాబా మీదనుంచి 

విరహేష్ పాట లంకించుకున్నాడు. ఇద్దరి వేరూయణం విరహేష్ గానంతో 

రసభంగమైండి. ఇద్దరికీ చెడ్డగా తోదింది. "'వీ3వరుగి అని మెల్లిగా 

ఆరీగింది కన్య, 

““వీదడొక పల్లెటూరి గొడ్డు మర్యాహా మన్ననా “తెలీని ఓ మొరటుమనిష. 

[తాషుడు. ఎంత వడిలించుకుందాను ౫ బిడులా కరు చుకుంటాడు. ఏడుపొకటే 
థి బం a 

తక్కువ” అని తలపష్టుకున్నాడు సజ్జస్. 

విరహేష్ గాతం పతాకస్థాయి అందుకుంటోంది, 
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కన్య లేచి తలుపు వారగా వేని వచ్చింది, బల్లమీద నుంచి లడ్డులపోట్లం 

విప్పుతూ సజ్జన్ తో ఆంది_.''నాకు వుద్యోగం దొరికింది” 

సజ్జన్ కి ఆఘాతము తగిలినట్లయింది, ఈరోజు వరకూ కన్య వుద్యోగం 

కోసం ఆతను _పయత్నించి ఎరుగడు. ఆసలా తలంపే ఆతని బురలోకి 
రాలేదు. ఇది కూడా కర్నల్ పుణ్యమే కావచ్చు. కర్నల్ జ పీకి రాగానే 

మరింత చింతితుడయాడు. 

లడ్డులపొట్టంలో వి సరాకులో అంటించి తెచ్చిన గంగనింధూరాన్ని 

వేలికి తీసుకుని సజ్జన్కు బొట్లు పెడదామనే వుదేశ్యంతో కన్య అతనికి బాగా 

దగ్గరకొచ్చింది. ఆమె శరీరస్పర్శ తగలగానే తవిస్తోన్న సజ్ఞన్ నరనరాలు 

ఒక్కసారి చల్లబడ్డాయి. ఆతని కళ్ళలోకి చూస్తూ కన్య నవ్వుతోంది. ఆమె 
తెల్లని నుదుటివె ఎరరని సింధూరం చాలా అందంగా. వుంది అకస్మాతుగా 

ఆమె చేతిని పట్టుకొని “కన్యా, నేను నిన్ను వివాహం చేసుకోవాలనుకుంటు 

న్నాను" అన్నాడు. కన్య ముఖాన్ని గంభీరంగా పట్టింది. చేతిని విడిపించు 

కోవడానికి పయత్నించకుండా “ఇంకా దానికి సమయం రాలేదు” అని ముక 

సరిగా సమాధానం ఇచ్చింది. మళ్ళీ చేతిని మెలిగా లాక్కుంటూ [పసంగాన్ని 

మారుస్తూ *“'ఆంజనేయస్యామి (పసాదం తెచ్చాను" ఆని ఆంది. 

మధ్యలోని కన్య తెంచిన తన మాట చివర ల్ని కలపాలని చూసున్నాడు 

సజ్జన్ . లద్దూలవైపు చూడకుండానే “మరైతే ఆలస్యం ఎందుకూ ? అని 

ఆన్నాడు. 

“మనం ఇద్దరం ఇంకా ఒకరినొకరు నాగా జర్జమే వేసుకోలేదు” ఆంటూ 

ఏ మాతం తొటుపాటు లేకుండా ఆంగి వనకన్య, 

“ఇదంతా ఒట్టే భమ. నిన్ను పేమిస్తున్నానని నీకు తెలుసు. నువ్వు 
కూడా నన్ను. ర అసి నాకూ తెలుసు” 

*ఆదంతా నీ తహ! ముందు పసాడం తీసుకో. దె వ్యపసారం తీసు 

కోవడానిక్కూ డా ఎందుకింత తాత్సారం?" 
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“నువ్వు కూడా నాకు (పసాదంలాగే దొరికావు. ఈ విషయంలో 
ఇంకా జాగుచెయ్యదలచుకో లేదు'' ఆని సజన్ ఆంటోందే అతని కళ్ళలో 

ఆణచుకున్న కోరిక తొంగిచూనింది. 

“ఏమండోయ్ వదినగారూ, అన్నగారికి టీ వెడుతూంటే ఈ మరిది 
గార్ని మరిచేరు సుమా; వాడికూూ-డా మరోకపు వెట్టండి దయచేసి. భగ 

వంతుడు మీకు కుధం కలుగలేస్తాడు........” ఆంటూ విరహేష్ “హే భగవాన్, 
ఎంత నేపటినంచి పడిగాపులు గాసున్నాను' ఆని స్వగతం పలికి మళ్ళీ కూని 

రాగాఒ తీయడం (పారంఖి.రాడు. 

విరహేష్ మొ*టు మాటలు సజ్ఞన్, కన్యా ఇద్దరికీ రుచించ 

లేదు వెంటనే గలుపుతోసుకుని బయటికి వచ్చింది కన్య. “ఎం మహాశయా! 

మీలాంటి మొరటు మనినిని నేనింశవరకు ఎక్కడ ఊూగలేను. మీకు ఈ 
తప్పుడు సంబంధాలు కల్పించే అధికారం ఎవడ్చ్చాడు 1" ఆని ఇ 'టెంలి ఎది. 

“రోస్ కన్యా, అతను ఆంలెేశే. నువ్విలా పచ్చే మ్” ఆంటూ 

సజ్జ న్ లోపల్నుంచి విరిచాడు. 

ఆప్పటికి పెద్దకోడలు కిటికివద్ద వచ్చి నిలబడింది. చటుల కళ్ళ 
చేసుకుని విం హేష్ అలాగే అటువెపు చూస్తున్నాడు. మంచి రస 

పడుతున్న ఆతని _వేమాయణంలో వనకన్య అకస్మాత్తుగా es ఆంతా 

పాడుచేసోండేస 8 “క్షమించండి దేవిగారూ. నేష నా రెండో అమరగీతాన్ని 

రాసే మూడ్లో వెనకా ముందూ చూడక ఏదో అనేసాను. చూడండి నా గీతం 

కనుసన్నల్లో ఎలా మెలగుతుందో'” అంటూ కాళా వెళాపకి బకిమాణుకోవడం 

మొదశెట్లాడు, ఒకవైపు కన్య ఎదుట చేతుల జోరస్తూ మరోవైపు అదం స లు స్తూ 

రకరకాలుగా తంటాలు పతుతున్నాడు విర బాష. కిటికీ చాటున నిలబడి తన 

[వియుడ్జి ఏసరో అద మైన ఓ తెల్లని ఆమ్మాయి చివాట్లు వెడుతోంటే ఆర్థం 

కానట్టు గః బిత్తర పోయు చూసూ నిలబడింది పెద్దామె. పరా విచ్చి చేష్టలు 

చూసి విసు ఒర. ఆమె వెళ్ళిందే తడవుగా మెట్ల 
ల 

గా చ్చేసీ 

దగిర తలుపు తనవైపుకు ఛవీమి సుకున్నాడు విర" Fp 



[వియుడు ఏకాంతంగానే వున్నాడని కచ్చితంగా తెలీగానే మళ్ళీ కిటికీ 

దగ్గర నిలబడింది పెద్దకోడలు, విరహేష్ ముఖం వికసించింది ఆమెను 

చూడగానే. “అబ్బ, ఇక తాళలేం. ఇంక ఆగలేం జాగు చేయలేం. ఎలా 

కలుసుకుందాం? ఎక్కు డ కలుసుకుందాం? మన పేమ పరిమళించి వలించేది 

ఎన్నడో!'' ఆంటూ తెలుపుకుంటూ ఏవేవో బాసలూ, చేతి సొంజ్ఞలూ ఆన్నీ 

జరిగాయి. రెండువెపుల్నుంచీ చూపులనే తామ తూళ్ళను వి పరుకున్నో రు. 

కళ్ల తోనే అలకా, కినుకా అన్నీ చెప్పుకున్నారు. వృుగయంలోని విరహాన్నంతా 

చేతుల్లోకి కళ్ళల్లోకి తెచ్చుకున్నారు ఇద్దరూ. జేబుళోంచి ఓ వుత్తరం తీని 

ఆకిన్తూ చూపించాడు విరహేష్. ఆతని సొంజ్ఞకు జవాబుగా ఆమె కూడా వుత 

రాన్ని చూవింది కిటికీలోంచి. మళ్ళీ చెయ్యి వూనీ ఆమె కిటికీలోంచి తప్పుకుంది, 

కొద్దిసేపదిలోనే తాడు సహాయంతో పేమ రేఖ దిగింది. ఇద్దరి మధ్య రెండు 

మూడు పర్వాయాలు ఈ సంచి ఆటూ ఇటూ మారింది. ఆఖరిసారిగా సంచిని 

పంపుతోంటే విర హేష్ ఆగలేకపోయాడు. [వియురాలి సందేశాన్ని మోనున్న 

ఆసంచిని పదేపదే ముద్దుపెట్టుకున్నాడు. గుండెకు వాత్తుకున్నాడు. తాను 

రాసిన ఆఖిరి లేఖలో ఆ gs కూశా ఓ చిన పద్యం రాసిపారేసాకు. 

పెద్దామె పంవిన ఆఖరి లేఖను ఆందుకుందామనే వుదేశంతో విర హేష్ 

మెట్రదగ్గర కొస్తూంటే అదే సమయంలో డాక్టర్ షీలాసింగూ ఆమె వెనకాల 

మిస్టర్వ' మ సజైన్ గడివెపుకు రావడం ర 'ంది. తీరా వుతరాన్ని అందు 

కుందామని చేయ్యి చాచుతుంచేం”కి డాక్టర్ ష్లా బాల్క నీమీదకొచ్చేని ఆతని 

చేతిని పట్టుకుంది, విర. పాను ఓక్క నారి అదికిపడ్డాడు, 

ఇక్షు. త సిం చేస్తున్నావ్' ఆని గదుముతొన్న కంఠంతో ఆకిగింది షీలా 

సింగ్, 

వర్మను చూడగానే వెద్దామె కిటి 

పోయింది. విర హేష్ మాతం దొంగతనం 

చేయడానికి పాలుపోక తెల్ల ఖం వేసాడు. ఆతనిక ముచ్చెమ౬లు వోనాయ; 

నోట తడిఆరిపోయి ది. 

దగర నుంచి పతారేకుండా 
గి 

సూ పటుపడిపెయామే ఆని ఏం 
న! శి 

౧ నా 
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విరహేష్ను షీలా చాలాసార్లు చూనింది గాని అతనెవరో ఏం చెస్తుంటాడో 

ఆమెకు తెలియదు. సంచిని చేతిలోకి లాక్కు ని దానిలోంచి ఓ కాగితం బయటికి 
తీసింది. ఏమీచేయడానికి దిక్కుతోచక ఏడుస్తూ ఆమె కాళ్లమీద పడివేడు 
కున్నాడు, తన గౌరవాన్ని బజారు పాలు చెయ్యకద్దని. 

డాబామీద ఏదో గోలగావుందని విని తలువు తెరుచుకుని బయటికి వచ్చాడు 
సజ్జన్. ఎదురుగా మిస్టర్ వర్మ కనివించాడు. వాల్లో వర్మా అంటూ ఆతల్లి సంబో 

ధించాడు. వర్మ చేతులు జోడిస్తూ నమస్కరించాడు. తలవూపుతూ సజ్జన్ పతి 

నమస్కారం చేని అక్కడేవున్న విర హేష్ని చూస్తూ, 

“ఏం జరిగింది?” ఆంటూ (పక్నించాడు. 

నా ఆమర గీతాన్ని నా కీవ్పించండి” ఆంటూ యేడ్పు ముఖం పెట్టి 

అనా _డువిర హేష్. 

ఇంతలో డాక్టర్ షీలానింగ్ సంచిలోంచి కాగితం తీని చదవడం మొద 

లెట్టింది. రూళ్లనోటు బుక్కులోంచి నాలుగు పేజీలు చించి పెద్దామె | నేమలేఖను 
రానింది విరహేష్కు. వుత్తరం చదువుతోంటే ఒక చోట అమె నచ్యాపుకోలేక 

పక్కున నవ్వేసింది, లేఖను సజ్జన్కు ఆందిస్తూ “వీరి అమర గీతాన్ని ఓసారి 
తిలకించండి”' అని షీలా ఆంది. 

వనకన్య ఆంతలో గదిలోంచి బయటి కొచ్చింది. షీలా కన్యను చూనింది. 

మళీ సజ్జన్ మొహాన్ని చూసింది. వాళ్ళిద్దరి నుదుళ్ళవె సింధూరం బొట్టు చూడ 

గానే ఆమెకు అర్థమైంది. విరహేష్ ఆతని (వేమలేఖ విషయాన్ని పక్కకు నెట్టి 
“మీరు వనకన్యగారను కుంటాను ఆవునా?” అని కన్య వైపు చూస్తూ అడిగింది 

విర హేష్ తన లేఖను ఇమ్మనమని సజ్జన్ని జతిమాలు తున్నాడు. లేఖలోని 
&కటీ రెండు పంక్తులు చదివి కళ్ళు ఎగ రేస్తూ విర హేష్ బెదిరించాడు. “నువ్వేం 

చేస్తున్నావ్ ఇక్కడ? పెద్ద మనుషులుండే ఈ బస్తీలో నన్ను ఆ!పతిష్ట పౌలు 
చేసా వేం?'' 
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మిస్టర్ వర్మ కూడా విర హేష్ని చూసి లోలోన ఆగ్గిమీద గుగ్గిలం ఆవు 
తున్నాడు' ఏమీ తోచక “సజ్జన్ భాయీ అని విరహెష్ ఏదో సంజాయనీ 

చెప్ప లోయాడు. 

షటప్ ఆని బెదిరీనూ సజ్జన్ “ఇంకోసారి ఈ ధాయలకు పచ్చావంచే 

పోలీసుల్ని పిలివించి లాకప్లో వెట్లిస్తాను. మర్యాదగా తక్షణం ఇక్కణ్లుంచి 
బలా బా 

వెళ్ళు”. 

“అలాగే వెళ్ళి పోతాను, ముందు నా లేఖను నా కివ్పించండి”, 

సజ్జన్ కోపంగా ఆ వుత్తరాన్ని విరహేష్ ముఖంవె వినిరి కొట్టాడు. 

ఇంతలో మిస్టర్ వర్మ విర హేష్ చేతిలోంచి వుత్తరాన్ని లాక్కుని చింవివేస్తూ 

“ఇతను పోతూపోతూ ఈ బస్తీ పతిషైను మంట కలి పేస్తాడు. ఫో ఇక్క ణ్జుంచి” 

అని కనిరాడు, 

కొన్ని రోజుల క్రితం వరకు విరహేష్ ఆంటే మిస్టర్ వర్మకు ఎంతో 

గౌరవం వుండేది, అతని భకుల్లో తాను కూడా ఒకనిగా తిరిగాడు, కాని ఆతనే 

ఇప్పుడు ఎదురు తిరిగాడు. నమిలి మింగేద్ధ్దామన్నట్టుగా చూసాడు విరహేష్. 

ఈలోపల కన్య, షీలా ఎు-ల్లాడుకుంటూ గదిలోకి వెళ్ళి పోయారు, 
వుత్సరాన్ని రెండుగానై తే వర్మ చింపాడు కాన్ మళ్ళీ ఎవ్వరికీ తెలీనట్టుగా దాన్ని 
మడిచి జేబులో దాచేసాడు, ఏమీ డెయ్యలేక పోతూ విరహేష్ సామ్య 

వాదుల ధోరణిలో '“బీదవాళ్తు ; వేమించుకుంటూ వుంటే ఈ పెట్టు బకిదారీ 

వర్గం చూసి ఓర్యలేదు. వీళ్ళు మాతం లలుపులు మూని వేసుకుని వియురాళ్ల్షతో 

సరసాలాడుతుంటారు' ఆంటూ ఓ సిసురు విసిరాడు. 

విర హేష్ విచ్చి పిలాపన విన్నసజన్ ఇంక పోతావా పోవా ఆన్నట్లు 

ఆతజ్డీ వురిమి చూసాడు, మారు మాట్లాడకుండా వీర హాక్ మెట్లుడిగి పోయాడు. 

ఏదో రవాస్యాన్ని ఛేదించి నట్టుగా మిస్టర్ వర్మ సజ్ఞన్తో “ఈయన 
శంకర్లాల్ ఇంట్లో ఎవరితోనో పేంమ కలాపం నడుపు తున్నాడు, ఈలేఖను 
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ఏ కిటికీలోంచి జార విడిచారో ఆది కంకర్ లాల్ అన్నగారెన మనియా పడక 
గది... మీకు దాలో ఆపభ్యాతి వచ్చేది” ఆని ఆన్నాడు. 

సజన్ వర్మ మాటల్ని సీరియస్గా తీసుకుంటూ “అసలు వీడికి ఆవలి 

వాళ్ళకు ఎలా కుదిరిందో అర్దం కాకుండా. వుంది” అని రిమార్కు చేసాడు. 

గదిలోకి సజ్జన్ వచ్చీ రావడంతోటే షీలా నప్వుతూ సజ్జన్ని ఆంది “కళ 

అనే సాకుతో నువ్విక్కడ పేకు దకాణం వెట్టినట్టందే!” ఆవి. ఆ మాటకు 

ఆఅంగరూ విరగబడి నవ్వారు. 

* ఆయితే నువ్వు కూడా పేమ వలలో పడదాం అని వచ్చావన్నమాట 

కావాలంటే రిహార్సల్ చేని చూవించగలను" అని ఎదురు రెబ్బ తీసాడు సజ్జన్- 

షీలా దానికి తగ్గ సమాధానం ఇచ్చేదే శాని వర్మ వాళ్ల మధ్య వుండడం 

వల్ల ఆంతకన్న మొగటుగా మాట్లాడ్డం ఇష్టంలేక సజ్జన భుజం మీడ తట్లుతూ 

“ఇలా ఇక్క_డ వీరి భార చూద్దామని వచ్చాను. మాటల సందర్భంలో వారు 

సీ గురించి చెప్పారు. పనిలోపని ఈ రోగిని కూడా చూసి వద్దాం ఆనుకున్నా. 

ఏం రోగమో విదారిద్దామని తీరా వసే ఇక్కడ స్వయంగా రోగమే నాకు ఇంత 
ఆందంగా తారనిల్లింది". ఆంటు ఆప్యాయంగా షీరాక్ర గ్రవెపు చూనింది ఆమె 

మాటలకు కన్యకు నిగ్గు తెరలు మంగు కొచ్చాయి చెయ్యి అడ్దం పెట్టుకుని రన్య 

మునీమనీ నవ్వులు నవ్వింది. సజ్జన్ కూడా నవ్వాడు. 

“ఇ౨ిగో,లడ్జూతినండి. ఈమెగారు ఆంజనేయస్వామి పసాదంతెచ్చింది”. 

అంటూ వాళ్ళకు పొట్రాన్ని అందించాడు. దాన్లోనంచి ఒక లడ్డూ లీనుకుంటూ 

షీలా అడగబోతుండగానే సజ్జన్ కల్పించుకుని "ఈమెగారికి ఉద్యోగం దొరి 

కింది” ఆని అన్నాడు. 

“వెరీ గుడ్! ఎక్కడా?” 

కనవతే కన్ (ఎకో రియల్ స్టాఫ్ మెంబరుగా అంటూ కన్య జవ బిస్తూ 

“మనం అందరం టీ తాగితే బావుండును" అని ఆంది. 

“నన్ను క్షమించండి” అన్నాడు మిస్టర్ వర్మ. 
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“ఎందుకు?” ఆని (పళ్నించాడు సజ్జస్. 

“షాపు కెళ్ళాలండి. చాల ఆలస్యమైంది” 

* మంచిది. మంచిది'' ఆంటూ షీలా “మీరు చాలా శ్రమ తీసుకున్నందుకు 

థ్యాంక్స్! ఇంకేమీ కంగారు పడనక్క- గ్రెదు. ఇంకా ఇరవై ఇర వె అయిదు 

రోజులవరకు ఏ భయమూలేదు. మగవిల్లవాడు పుట్టాలని మీరుకూడా ఆంజ 

నేయ స్వామికి లడ్డూలు మొక్కుకోండి”' అని అంది, 

ఆ మాటకు నవ్వుతూ “సమయం రానివ్వండి. మిఠాయి తీసుకుని మేమే 

తమరి బంగళాదగర హాజరవుతాము" ఆని అన్నాడు వర్మ. 

“థ్యాంక్యూ” అంటూ షీలా నమస్కరించింది అందరికి నమస్తే ఆని 

లెవ్పి వర్మ వెళ్ళిపోయాడు. షిలాకు ఇప్పుడు కొంచెం స్వేచ్చావాయువులు 

పీల్చుకోవడానికి అవకాశం లభించింది. దిండు ఆసవాగా చేసుకొని వాలింది. 

స్తోవ్ని వెలిగిసోన్న కన్యవెపు చూస్తూ “దుర్గన్, సీవు రాల అదృషవంతుడివి,.. 

మరో లడ్డు నా నోట్లో వెయ్యి...కాని వనకన్య కమ్యూనిస్టని మహీపాల్ నాతో 
చెప్పాడే" అందీ. 

“అన్నట్లు నేను కూడా ఆడగడం మరిచాను. ఏం కన్యా, దేవుడూ 

ఇవన్నీ అంటే నీకు నమ్మకం వుందా?” ఆంటూ షీలా పక్కనే వేరే దిండు 

మీద మోచెయ్యి ఆన్ని కాళ్ళు వారచాపుతూ ఆడిగాడు సజ్జన్ , 

సీసాలోంచి పాలు గిన్నెలో పోని స్టోవ్ మీద పెడుతూ సజ్జన్ అడిగిన 

దానికి వెంటనే బదులు చెప్పలేదు కన్య. ఓ క్షణం ఆగిన తర్వాత చెప్పింది. 
“భగవంతుడున్నాడా లేవా అన్న మీమాంస నేను ఇంతవరకు తేల్చుకోలేక 

పోయాను. అసలీ విషయం గురించి నేనింతవరకు గంభీరంగా ఆలోచించనే 
లేదు. అందరి మోస్తరుగానే నాకూ అన్నికాలాల్లో దై వబలంవై నమ్మకం 

వుంది” అంటూ జవాబు చెప్పింది కన్య, 

"భగవంతుడు మీమాంసకు ఆందేవాడుకాదు” అని, మళ్ళీ ఆంతలోకే 
“నా ఉద్దేశ్యంలో మసిషే తన యావజిపితంలో చేసిన ఘనకార్యాలన్నింటిని 
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కుప్పగా సోకే న భగవంతుడే సృష్టించుకొంటాడు అని తన నిర్వచనం చెప్పండీ 

షీలా. 

శమహీపాల్ కూడా ఇదే మాట అంటాడు” 

“ఆంచే నీవుద్దేళ కం మహీపాలూ నేనూ వేరువేరుగా ఆలోచిసామనా?” 

“శభాష్ దాన్నే [వేమ అని అంటారు” అంటూ కన్యకు వినపడేలా 

షీలాతో ఆన్నాడు. అతని మాటలకు కన్య ముఖంవై ఏభావమూ కనపడలేదు. 

మళ్లీ షీలా అండి. “భగవంతుడనే పదాన్ని భూూపపంచంలోంచి 

ముఖ్యంగా మన దేళంలోంచి రూపుమాపడం అసాధ్యంగానే కనపడు తోంది.” 

“విడో ఓ రోజు విజ్ఞానం ఈ విషయాన్ని ళోధించేస్తుంది. భగవంతుడు 
వున్నాడనేవిషయం గట్టిగా నైనా బుజువవుతుంది, లేకపోతే ఆది పూర్తిగా మానవ 

కల్పితం ఆని ఖండించేసుంది. డాక్టర్ మనం ఇప్పుడు అణుయుగంలో కాలు 

వెట్టాం. మనం భూమి నుంచి ఇతేర [గవోలకు వెళ్లడం గురించి ఆలోచనలు 

చేస్తున్నాం, ఏదో ఒకరోజు భగవంతుడి ఉనికి గురించి ఖండితంగా తేల్చ లేక 

పోతామా?'” ఆంటూ పాలేమైనా పొంగుతాయేమో అని స్టావ్వై పు చూనింది. 

పాలు ఇంకా మసులుతూనే వున్నాయి, 

“అప్పటికి (పళయమే రావచ్చు” కన్య వెపు _పేమచూపుల్ని కురినీస్తూ 

అన్నాడు సజ్జన్ . 

"ప్రళయమే వస్తే ఆరోజే అందరూ భగవంతుడ్జీ తిన్నగా చేరుతారు. 
దుర్దన్ , ఆప్పుడు నేను సికు వ్యతిరేకంగా సాక్ష్యం ఇసాను; ఈ మనిషి ఓ అంగ 

మైన అఆమాయకురాలెన ఓ పుత్తడిబొమ్మ హృదయాన్ని దొంగిలించాడని దేవు 
డితో ఫిర్యాదు చేస్తానులే” షీలా తేమాషాగా ఆంది సజ్జన్ని చూస్తూ. 

పాలు మరిగాయి. సీరె కొంగుతో గిన్నె పట్టుకుని కన్య పాలుదించింది. 

కెటిల్లో టీ డికాషన్ పెడదామని నీళ కూజా దగ్గరకు వెళ్ళింది. కూజా కాళీగా 

వుంది. ఆది గమనించిన సజ్జన్ '“ఇలా తే, నేను తెస్తాను” అంటూలేదాడు. 

“కుళాయి ఎక్కడుంది?” 
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'“కిందిభాగంటో.* 

“నువ్వు కూర్చో. నేను వెళ్ళితిసాను” 

“నువ్వెక్కడకి వెళ్టతావు, వాళ్ళసలే కాందిశీకులు. నిన్నుచూశారం టే 

బితరపోతారు'?” 

నేను వెళతానంటే నేను వెళతాను అంటూ కూజా ఇద్దరూ లాక్కున్నారు, 

నీళ్లు తేవడానికి. వాళ్లిగ్ణరూ అలా పెనుగులాడుకుంటూం దే చూడ్డానికి ఎంతో 

ముచ్చటవేనింది. సజ్జన్ గలగలమంటూ తీ వంగా పవహిస్తోన్న నెంయేరులా, . 

అల్లరి చేసున్న కురాడిలా వున్నాడు. వనకన్య సమతలంగా వున మైదానాల 

మీద మందగ మనంతో (ప్రవహిస్తోన్న జీవనడిలా సిగ్గును నింగారించుకుని వెళ్ళివీటల 
మీద హర్చునళోయే వెళ్ళికూతురితా వుంది. కళ్ళకొనల్లోంచి చూస్తూ “నేనంత 
భయంకర౪గా వున్నానా?" ఆని ఆంది వనకన్యం 

“నాకు మాతం ఆలానేవుంద” ఆంటూ సజ్ఞనే కూజా తీసుకుని నీళ్ళు 

తేవడానికి కిండిక వెళ్ళాడు. 

స్టాప్ ఆరేసి షీలా దగ్గరకొచ్చి కూర్చుంది కన్య. కన్య చేతిని అప్యా 

యంగా తస చేతిలోకి తీసుకుని ముద్దాడుతూ “న వ్వు ఇంత ముద్దుగా వుంటావని 

నేను కలలో కూడ ఊహించలేదు. నిన్ను లార్యగా స్వీకరించటోతోన్న సజ్జన్ 
చాలా అదృష్టవంతుడు. నువ్వూ ఆద్యష్టవంతురాలిచే, ఇక ఏమాతం ఆలస్యం 

రెయ్యక వివాహం చేసుకోండి. పెళ్ళీ భోజనానికి నన్ను తప్పక విలుసారుగా?” 

అంది షీలా. 

“నేరింకా వెళ్ళి గురించి ఆలోచించలేదు” 

* ఎందుకు? " 

“రోగులకూ మీకూ మధ్య ఎలాటి సందింధంనుంది? మీరే చెప్పండి. 
ఫీజు పుచ్చుకోవడం, వాళ్లను పరీక్షచెయ్యడం వరకు; అంతేకరూ? కాని తన 

ఇంట్లోనే రోగులకు రాత్రింబవళ్లు సేవచేసే వాళ్ళుంటారు, మరి వారి సంబంధం 

ఎన్నో రెట్లు గాఢంగా వుంటుంది కదా” 
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“అంచె వివాహాన్ని నువి వ్వ్ంకా ఓ గంఖీర సమస్యగానే భావిస్తున్నావన్న 

మాటి. (పేమన నుకూడా ఒక నిలబస్గా అనుకొని పరీక్ష మీద పరీక్ష పాసె సె సర్ది 

వి కెట్ తీసుకుని. పెళ్లి చేసుకునేవాళ్ళలో నువ్వుకూడాకలిని పోయినట్లుందే. అలతల 

యోచనలంటేనే నాకు నవ్వొనుంది. ముందు ఆత్మ విళ్వాసం వుంచుకో. ఇద్దరి 

మననులు కలిశాయి. ఇద్దరూ మంచి కుటుంలీకులు, చదవ్రూ సంధ్యలు వున్నవాళ్లు 

ఊహవచ్చినవాళ్ళు. జీవితాంతం మీ పేనుభగ్నంకాదని వాము విశ్వనించ వూ?” 

మీ మాటలతో ఏకీభవించలేను. క్షమించండి. నాకు ఆశ్చర్యం కలుగు 

తోంది...తమరు-” 

“నన్ను “తమరు' ఆని విలవకండి సజ్జన్కూ నాకూ వున్న పరి 

చయాన్ని ఆధారంగా నువ్వన్నా నాకు వేమా, ఆప్యాయతా ఏర్పడింది. కాని 

ఇప్పుడు సిన్ను చూనిన తర్వాత ఎప్పటికీ సీదానినైవోయాను. మనసులు ఒక 
దాన్నాకటి ఆక ర్లించుకొంటాయి ఆనే 'నిద్ధాంతంలో నాకు నమ్మకం వుంది” 

అంతేలో కూజా తీసుకుని సజ్జన్ గదిలోకొచ్చాడు. అతిని చేతిలోంచి 

కూజారీసుకుని టీ వెట్రే పయత్నంలో మునిగిపోయింది కన్య. ఆమెకు సాయం 
చెయ్యాలనే నెపంతో సజ్జన్ కన్య దగ్గరే తారట్లాడతున్నాడు. 

గొంతు కొంచెం వెద్దది చేసుకున్ షీలా “సజ్ఞన్, ఆడది మగవాడు వీళ్ళి 

వరి మధ్యవుండే సంబంధం గురించి బీవితం నాకో పాఠం నేర్పిందోయి. (పేమ 

కేవలం నిద్ధాంతమేకాదు, ఆడి ఆచరణ కూడ. ఎంత ఎక్కువగా _వేమించాం 

అందే సంబధం అంత గాఢం అవుతుంది. ఆనుబఐబంఛం ఎంత పాతదైతే అంశ 

కొ తదనం దాన్లో వుంటుంది, అంత మజాగావుంటుంది. నువ్వేమంటావ్" అని 
అడిగింది. 

“వరాల్టాంటి మాటలన్నావు. మీ ఉ దళాలతో ఏకీభ్రవిన్తున్నాను” ఆంటూ 

కన్యకు చెబుతున్నట్లుగా షలాతో ఆన్నాడు.” మళ్ళీ “లప్ ఈజ్ నాట్ ధియోరీ 

మిట్ (పాక్షిస్” ఆని ఆమెకు వత్తాసు పలికాడు. 

షీలా ఆలోచనల్లో మునిగింది. మళ్శీసజ్జన్తో మాబ్లాడుతూ “నిన్నటివరకు 
ఏమాటను సత్యమని నమ్మానో ఆది ఇవ్వాళ "ఆవద్ధం అని బుజువయిపోయింది. 
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ఆడదెనా మగావాడె నా ఏదో ఒకోోజు పెళ్ళిచేసుకొని తీరాలి. వెళ్ళిచేసు 

కున్నందువల్ల తను కోరిన వస్తువును ఎప్ప గూ తన కళ్లమందే మెదలుతూ 

ee తన గుండెకే హత్తుకని వుండాల" మనిషి కోరుకుంటాడు. ఈమె 

మీ ఆవిడి చ చ ట్రరీత్యాకాదస ఎవ్వరూ వెలెతి చూపరేరుకదా£'' అని అంది, మన 

స్సులో కలత వెడుతోనా || వలితీని వెళ్ళబోసుకుంటుండగా కిలా కళ్ళు చెమ్మ 

గిల్లాయి. కన్యకు చె చేరువలో వున్నా సజ్జన్ సుఖాలతో తులతూగుతోన్న గృవాస్తు 

సిలా కనిపించాడు. పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులా స్టోవ్ లొంచి వసున్న మంటను 

చూస్తూ ఆడి మండుతోన్న ధ్యనిలో అంతర్రీనమై రాబోయేతన ఉజ్వల భవి 
అర వ లా న్ ప ఖు. a ల్ - ra. = ష్యతు “రించి బంగారు కి లకంటుగె వడు. కెటిడ్ చెప్త దష పట్టి షిలాగూటల్ని 

వింటూ |పశాంతంగా నిలబడివుండ్ వనకన్య. 

ష్లా కళ్ళు చెమ్మ ల్ల బడా సి న్ని దూరంగా వున్న సజ్జస్ చూడలేదు. ఆమె 

అన్న మాటకు కన్య ముఖ ౦లో ఏ భావం కనివినోందో గమనించాలని సజ్జన్ 

కన్నార్పకుండా కన్యనే చూస్తున్నాడు. ఓయ్, ఇలా ఓసారి చూడు. ఆ మాటకు 

బదులు చెప్పు అన్నట్లుగా ఆతని స్యభా భావం మొండీగా ఆడుగుతోందన్నట్లుగా ఆతని 

చూపులు తలి యిచేసున్నాయి. 

సం సజ్జన , మనం ఇస్పగే ఒక్ రహస్యాన్ని ఛెదిందామే, ఆ కేసులో 

ఇరుక్కు న్న ఇద్దరి మద్దాయీలకు వివాహం ఆయిందా?" ఆని ఆకన్మాత్తుగా 

అదిగింది షీలా, 

“పర హేష్కు భార్యా బిడ్డలు వున్నారు. మరి అతణ్ణి _పేమిసోన్న ఆవ 

తలి అమ్మాయి..." ఆంటూ తెలియనట్లు నసిగాడు సజ్జన్, 

“ఆమె కూడా కసుకాయకాదని ఆమె వుతరమే చెబుతోంది. నేను ఆతని 

వుతరం చదవకుండా వుండాల్సింది. అప్పుడు నాకీ ఆలోచనే తట్టలేదు, 

అప్పుడు నాలో ఏ అవేశం పూనిందో కాని! మెద్రిక్కుతూ ఆడుతోన్న నాటకం 

ఆంతా చూశాను. గోడకాధారంగా ఆ నంచి దిగుతూవుండడం, ఆ పైదపెద 

వుంగరాల జుట్టువ్య కీ ముఖం ఆ సంచిని చూడగానే వికనించటం పై ని 
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ఆనందం ఖంగారూ అన్నీ చూళాను. పెకి నవ్వుతున్నానే అనుకో. కాని అప్పుడు 

ఎందుకో నా మనస్సంతా ద్వేషంతో నిండిపోయింది, ఇది చెడ్డపని అన్నట్టు నా 

కెందుకో తట్టింది.” 

“నిజంగా చెడ్డపనే. అసలతణ్ణి నాలుగు దంణాల్సింది” అని స్టోవ్ఆర్పేస్తూ 

వనకన్య ముకసరిగా అంది. 

“ఏం ఎందుకని?” అని అడిగింది షీలా. ఏమీ మాటాడకుండా సజన్ 
ర జ 

క న్యవంక చూస్తూన్నాడు, 

కప్పులు తీసుకుంటూ కన్య “'నిళ్ళసలు (వేమాయణం చెయ్యటంలేదు. 

| పేమనేదో అడ్డుసాకుగా వెట్టుకుని శరీరదాహాన్ని తీర్చుకోవాలని వాక్ళసలి 

వుద్దేశ్యం?” అని కఠోరంగా అంది. 

౨ఖజ్ర్బ్పృత్రే దానిలో తప్పేమిటి?” షీలా అంటోంటే గుమ్మడికాయల 

దొంగ ఎవరంటే భుజాలు తడుముకున్నట్లుగా ఆమె గొంతు తగ్గిపోయింది. కన్య 
చూపుల్ని తవ్చించుకుంటూ టీ కప్పును చూస్తూవుంది. 

“శ్ర ప్పేముందంటరాః ఈ సైతాను దావం స్వయంగా నా ఇంట్లో రెండు 

నిండు పాణాలు తీయడాన్ని చూశాను. ఈ సరదాలకు మోజుపడి ఎంతమంది 

ఆడ వాళ్ళు తమ జీవితాల్ని పాదుచేసుకోలేదంటారు" అంటూ ఉదే9క పూరితంగా 

కన్య అంది, 

“నిజమే, కాని వాళ్ల పతనానికికారణం మనసాంఘీక కట్టుబాట్రలోనే పుంది. 

దాహం అనేది మనిషి నై సర్గికఆవసరం. ఆదేచెడ్డదని నువ్వు ఎందుకుఆంటావుః” 

షీలా వేసిన పళ్నకు కన్య సమాధానం చెప్పబోతుంటే ష్లా మళ్ళీ విశదిక రిస్తూ, 

“ఆకలి అనేది సహజావసరంకదా! ఏదైనా తినాలని ఎవరికైనా వుంటే కాదన 

డానికీ, దాని మంచీచెడూ నిర్ణయించే అధికారం నీకు ఎవరిచ్చారు?” అని చివరి 
మాటల్ని నొక్కుతూ ఆంది, 

“డాక్షరుగారూ, మీరీమాట నిజంగా హృదయ వూరకంగా ఆంటున్నారా 

లేక నన్ను పరీక్షించాలనా?” అంటూ కన్య డాక్టర్ హృదయంలోతును 
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కొలునున్నట్టుగా ఆడీగీందీ. ఆమే మాటల్లో ఉ| దేకం ఏ మాతం లేకపోయినా 

ఆమె తూచివేసిన [పతిపదం నివురుకవ్పిన |ఓ నివ్పరవ్యలా వుండి, 
ఆడవాళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకుంటూంటే వింటూ టీ తాగుతున్నాడు సజ్జన్, మనిషికి 

నిజాయితీ అవసరం ఆంటూ కన్య వాదిస్తోంది. అతను కూడా ఇలాగే ఎప్పుడూ 

ఆలోచిస్తాడు, ఇలాగే మాట్లాడుతుంటాడు. ఆతని సిద్ధాంతానికి అనుగుణంగానే 

వుంది. ఆమె బాదిన షీలా వాదించే పద్ధతితో ఆతను ఏకీభవించక పోయినా 

అతని మనస్సులో దాగివున్న పాపాత్ముల ఆమె సమర్థీస్తున్నట్లుగానే వుండి. 
ఈ రెంటి కొనల్ని చెరోవైపు పట్టుకుని లాగుళూంటే ఆతను ఎటువైపు మొగ్గాలి 

ఆనే సంధిగ్ధావ స్తలో పడ్డాడు. 

కన్య అడిగిన దానికి షీలా కాస్పేపు నిశ్నేష్టురాలైంది. మళ్ళీ న్మిగహించు 

కుని పొడిగా నవ్వుతూ ఆమె పళ్నకు సమాధానంగా మళ్ళీ ఎడురు (ప్రశ్న 

వేస్తున్న దానిలా ఆంది. “నేను హృదయ పూర్వకంగానే చెప్తున్నానని ఆంటా 

ననుకో, మరి అప్పుడు?" 

“అప్పుడు నేను వృదయపూర్వకంగా మీపట్ల ఆత్మీయతను చూపలేను* 

“అంత అసహ్యుమా? ” 

“నా దగ్గర వున్న ఆస్తి ఆదే కదా!” 

“ఎప్పుడూ పోగొట్టుకో లేదా! 

కన్య ట్ర పర్యాయం సజ్ఞన్ వై పు చూసి షీలాతో అండి. “ఈ (పళ్నకు 

మరోసారి సమాధానం ఇస్తాను”. 

“ఆ విషయం సీోసీయ్, ఓక్కమాటచెప్పు, మనిషిలో ఎన్నో బలహీనతలు 

వుంటాయి. ఆవి వున్నంత మా(తన వాటి వెనుక దాగివున్న ఆతని నిజాయితీ 

మాసిపోయి న ట్రేనాః ఆ వుంగరాల జుట్టా్యయన విషయ మే తీసుకుందాం. 

ఆతనికి భార్యా బిడ్డలున్నారు. అయినా కూడా మరో స్త్రీతో సరసల్లాపాలు ఆడా 

లని ఇక్కడ కొచ్చాడందే దీనికి కారణం ఆతని భార్య సతీసాధ్వి ఆయిష్పండి 

కూడా గయ్యాళిద వుండచ్చు. పల్రెటూరి బెతెనా ఆయి వుండొచ్చు. ఆ కారణం 

వల్ల ఆతను పేంమ దాహం తీర్చుకోవడానికి.” 
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“ఆప్పుడు కూడా నేను సానుభూతి చూవించలేను. ఆతను తన ఆకలి 

తీర్చుకోవ డానికే మరోస్రీ జీవితంతో చెలగాటం ఆడుతున్నాడు i 

ష్ వుద్దేశాన్ని నేను (గహించా + ఇటువంటి చీడ పురుగులు సాంఘిక 

వ్యవస్థను పాడు చేస్తున్నారనీ, ముఖ్య: = త్రీ లోకానికి పుహాపచారం చేస్తున్నా 

రనేగా నీ ఆభ్యంతరం? ఈ సాంఘిక వ్యవస్థనే మార్చివేసే_?” 

“అపుడు కూడా వ్యభి దారం చెయ్యడానికి వీలు వుంటుంది." 

ఆ మాట విని షీలా ఏమీ మాట్లాడలేదు. టీ చివరిగుక్క తాగి కప్పును 
బల్లమీద పెబ్లేసింది. వెచ్చగా అవడంతో కన్య టీ తాగడం మొదలెట్టింది టీ 

తాగేనీ కాశీ కప్పును ఆలాగే చేతిలో వుంచుకుని వున్నాడు సజ్జన్. అతణ్ణి చూడ 
గానే “మరి కొంచెం టీ కొవాలా' అని ఆడిగింది కెన్య, 

మారు మాట్టాడ కుండా టీకప్స అమెకు ఆందించాడు 

ewe పర్యాయం పరిస్థితులు ఇలాగా కూడా రావచ్చు. ఉదావారణగా 

నాక్తు భళరా ఏలలూ వున్నారవ క్రో నాభర్త ఆంటే నాకు పె9మే ఆనుకో. 

ఆనుకోని పరిస్థితుల్లో ఈ సజ్ఞనే నా జీవితంలోకి వస్తాడు. అతనికీ వివాహం 

ఆయింది. భార్యా బిడ్డలు వున్నారనుకో, మేమిద్దరం ఒకరి కొకరికి దగ్గరగా 

వచ్చేసాం. ఎంతో గాఢ స్నేపాతులౌతాం. ఆలాంటి పరిస్థితిలో మా ఇద్దరి 

శరీరాలు-”. 

నేను మీ ఇద్దరినీ అసహ్యించు కుంటాను”. 

షీలా కన్య ముందు నిలబడలేక పోతోంది. అయినా నాదాన్ని ఒదులుకో 

లేక “నవ్వ పట్టుకున్న కుందేలుకు మూడే కొళ్ళంటున్నావు. మనిషని మనిషి 

ద్వేషించు కోవడం గొప్పతనం అనిపించుకోదు. ఓ మనిషి పట్ల ఆప్యాయంగా 

వుండాలను కున్నప్పుడు మనం అతని చెడునూ మంచినీ కాదనలేం. మనం 

ఆతని వ్యకిత్వంలోని నలుపునూ తెలుపునూ పే9మించ కలిగి వుండాలి. 

మానవత్వం ఆనేది ఆడది కానియ్యి మగవాడు కానియి?-_ వాళ్ల నిష్క లంక కీలం 

కన్న గొప్ప సొత్తు”. 
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“హియర్.... హియర్ -..” అంటూ చప్పట్లుచరిచాడు సజ్ఞన్. కన్యవైపు 
నయాన్ని నటిస్తూ కుతూహలంగా చూన్తూ “నేను నీ వాదాన్ని వ్యతి రేకిన్తున్నా 

నని అనుకోవద్దు నుమా షీలా మాటల్లో ఎంతో ఆవేదనా, ఆరి, వున్నాయి. 

ఆమె భావాలు ఇవ్వాళ ఎంతో ఉన్నత శిఖరాల్ని స్పృశిసున్నాయని మ్మాతమే 
ఆమెను | పళంసిస్తున్నాను* అని చెప్పి డాక్టర్ షీలా వైపు తిరిగి 'మి ఆవేదనా 

తపనా నేన గౌరవిస్తాను, కాని ఒక్కమాట. ఆమతండడి విషయమే తీసుకోండి 
మానవత్వం ఆనే మీరు చెపోన్న సిద్ధాంతం అలాంటి వ్యక్తిని కూడా గౌరవించ 
మని చెహతుందా'' ఆని ఆడిగాడు. 

షీలా ఖాలుగు మూలల నుంచి చిక్కుకుంది. ఆమె ఆలనీ పోయినట్లు 

ఆమె మఖం చెపుతోంది. చూపుల్లో కారుణ్యాన్ని నింవుకుని సజ్జన్ వెపు తిరిగి 

షీలా ఆంది- “పాపాన్ని నువ్వెంత నా ద్వేషించు సజ్జన్, నేను కాదనను. కాని 
పాపం చేసిన వ్య క్రిని ద్వేషి సే ఆసహ్వించుకుం టే నేను 

ఒప్పకోను. అతనిలో చెడువున్నా ఆతి కనికరించు. ఆప్యాయతను చూపించు. 

నీ మంచి తనం ఆతడి ఏదో రోజు మార్చేయ వచ్చు. తన తప్పు తెలునుకుని 

ఆతనే దిద్దుకో వచ్చు”. 

“ప్పీ ర్మ అసమర్థుని అహింసావాద ధోరణిని వార్షింలేను. భూమి మీక 

నుంచి పాపాన్ని తుద ముట్టించాలంటే పాపాత్ముల తలలు తెగ నరకాల్సిందే” 
అ కర్కళంగా అంది వనకన్న. 

కన్య కుండ బద్దలు కొట్టినట్లు మాట్రాడుతోంపే ఆమె మాటలు ఆమెకు 

ఎదురుగా కూర్చున్న ఇద్దరి పాపపంకిలమైన హృదయాన్ని కాల్చి వేశాయి. తన 
© = ల 

పాపాన్ని దాచు కుందామనే వుద్ధేశ్యంతో షీలా నవ్వుతూ సజ్జన్ తో “దుర్డన్: 

వె కానిచ్చి చూడు. ఈ పనసీఏ స్న్ను చిలుకలా పంజరంలో బంధించి వేసుంది. 

జ్ఞాపకం వ్రుంచుకో'” ఆంది. 

ఆ మాటకు ఆమకూడా నవ్వుతూ *ీ ఆలాంటి పరిస్థిలేగాని వసే నేను 

ఆసలు ఆయన్ని ఎందుకు పెళ్ళి చేసుకుుటాక?”' అని ఆంది కన్య. 
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'*న్సువ్వను కొన్నట్టుగా సజ్జన్ ఆంత సజ్జనుడేమి కాదు. అన్నీ ఆలోచించే 

నేను ఆతల్లి దుర్గన్ ఆని పిలుస్తుంటాను”, 

తన గురించి షీలా అలా మాట్లాడ్డం సజ్జన్ కు రుచించలేదు. ఆయినా 

బదులు తెప్పలేదు. 

కన్య మళ్లీ అందు కుంది- “మీరు నిన్నటి వరక ఆతని వ్య కిఠ్వాన్ని 

చూళారు, నేనీరోజు నుంచి చూసున్నాను. వీరి విప్పేసిన చొక్కాకు ఎన్ని చిల్లు 
లున్నాయనేడి నా కవసరం లేదు. కాని రాబోయే రేపులో ఆలాంటి చిల్లులే మళ్ళీ 

కనపడిశే...” అని కన్య అంటోంటే అమె లోపల్నుంచిన వసోన్న ఆవేశాన్ని 

ఆపుకోలేక పోయింది. ఆ వేగానికి అంగ చలి రాతిలో కూడా ఆమె నుదురు 

చెమటతో తడిసింది. 

కన్య వాలకాన్ని చూని సజ్జన్ గాభరా పడ్డాడు, 

షీలా తల దించేసు కుంది. కనం వ్యకి త్వం రాటీకి ఆమె వ్యక్షిత్యం 

తట్టుకో లేక పోయింది. 

ఆరోజుకు ప౦సంగం అంతటితో ముగిసింది. 

21 
ఇవ్వాళ పగలంతా సజ్జన్ కన్మతో వుండాల్సివచ్చింది. అడుగడుగునా 

ఆతని మనస్సు ఆమె వ్యక్తిత్వంతో మర్షణపడుతూ వచ్చిండి. కన్య అంటే 
అతను బెదిఠిపోయాడు. నిరాఘాటంగా ఆమె ఆత ది ఏలుతోంటే ఆతను ఏమీ 

చేసేదీ లేక వూ(కొడతూవున్నాడు. ఆతను దూరంగా వుండాలని ఎంత (ప్రయత్ని 

సోంటే ఆమె మీద పాశం అంత దగ్గిరగా పెనవేసుకుని పోతోంది. పగలు షీలా 

వెళ్ళిన తర్వాత అతను కన్యను ఓమాట నిష్కర్షగా అడిగాడు-” ఒకవేళ నాలో 

నీకు చెడ్డ కనిపడిందనుకో. ఆప్పుడేమి చేస్తావు?” 

“వదినగారి మాదిరి నిప్పంటించుకుని ఆత్మ హత్య చేసుకుంటాను”. 
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అమె ఇలా సమాధానం ఇసుందని వూహించలేదు సజ్జన్ , తీరా ఇక్వేసరికి 

అతను గాభరాపడిపోయాడు. వణుకుతోన్న కంకంతో “నువ్వు వుత విచ్చిదానివి 

కన్యా- తప్పకుండా నువ్వ పిచ్చిదాని చే” ఆని ఆన్నాడు. 

“మిగతా వ్యక్తుల్లో చెడ్డవుంటే దానితోసంఘర్షణ వడడం నాకంత కష్టమైన 

పనికాదు. తేలిగ్గా వాళ్ళకు దూరంగా వుండగలను. కాని నీలో కనపడిందంటే 

నాకు ఇంతకన్న వేరే మార్గంలేదు”, ఆని ఘంటమీద దెబ్బకొట్టినట్లు తన మనసు 
లోని పొరను విడదీసి చెప్పింది కన్య, 

“మనకు వివాహాం కాదనుకో, ఒకవేళ మన ఈబంధం తెగిపోయిందనుకో 

మరి అపుడు?” 

*వివావాం కాకపోతే పోనివ్వు కాని ఈ బంధం మాతం తెగదు” కన్య 

మాటలు ఆతనికి అర్ధంకాలేదు, కళ్ళల్లోంచి తేనెసోనల్ని కురివిస్తూ కన్య మళీ 
తన మాటతాత్పర్యాన్ని విడ మర్చి చెపుతూ ఇలా ఆంది “బంధాన్ని సృషించు 

కుంది నేను. దాని రూపురేఖలు నువ్వు దిద్దివుండొచ్చు చక్కదిద్దే భారం నాది. 

బంధం తెగకుండా కాపాడే బాధ్యత నాడి, జీవిగాంతం సిభాయించుకునేది నేను, 

నువ్యుకాదుగా'' 

ఈ సంఘటన తర్వాత పగలంతా కన్య అతని హృదయం మీద వెత్తనం 

చలాయిస్తూనేవుంది. ఆమె ఆనుకున్న వేళకి సజ్ఞన్ని తీసుకుని కర్నల్ దగ్గర 

కెళ్ళింది. డుధురనుంచి వచ్చిన మవాళయుని తీసుకొని ప్రీడిర్ దగ్గరకెళ్ళింది. 

అక్కణ్ణుంచి మేజిస్టే3టు కచేరికి వెళ్ళి చనిపోయిన తన వడినగారు రాసిన వుత్త 
రాన్ని దాఖలు వేసింది. ఆ వుత్తరాన్ని చూనీ పరిశోధన చేయిసోనని వాగ్తానం 

చేసాడు మేజి సేంట్ 

కచేరీ పని ఆయిపోగానే ఆమె వదినగారు తాలూకు ఆ వ్యక్తి ఏదో బజారు 

పని చెయ్యాలని చెవ్పితే అతనితోపాటు వెళ్ళి సహాయపడడానికి కన్యను నియో 

గించాడు కర్నల్. అతనితో ఆమె బజారుకు వెళ్ళిపోయింది. పొద్దున్నుంచి తన 

మీద ఆధికారం చలాయిస్తోన్న కన్య అలా బజారు కెళ్ళగానే సజ్జన్కు కొంత 
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ఈరట కలిగింది. కన్య ఆతని జీవితంలో శాశ్యగంగా పీఠం వేసుకుందన్న 

నమ్మకం దృఢంగా ఏర్పడింది సజ్జన్ కు. ఇక ఆంకుకాన్ని పొడుస్తూ తన ఇష 

(ప్రకారం అతణ్ణి నడివిస్తుందన్న నమ్మకం కూడా అతనికి కలిగింది ఆ నమ్మ 

కమే అతని కలవరపాటుకు కారణమెంది కూడాను. తెగిన గాలిపటంలా స్వేచ్చగా 

తిరుగుతున్న అతని జీవితానికి అకస్మాతుగా తెంపుపడిపోతుందవి ఆతనికి 

ఆరాటం ఎక్కువె ంది, ఆడవి మనిషిని పట్టుకుని తెచ్చి ఆనూంతంగా బంధించి 

వేసే స్వేచ్చకోసం గింజుకరులాడ.తాడు. సజ్జన్ పరిస్థితి ఇంచుమించుగా అలానే 

వుంది. ఆతని మనసులో తిరుగుబాటు కక మేఘాల్లా కమ్ముకుని వాటంతట 

అవే విడిపోతున్నాయి. వాటిన చూస్తూ సజ్జన్ భయపడ్డాడు తననీడను 

చూసి తానే భయపడుతున్నాడు. ఆలోచిస్తూఫోతే ఏదో ఒకరోజు జతనికా_డా 
వచ్చెక్కి పోగలదు. 

గోమతినది ఒడ్డున బాబా ఆాశమం ముందు ఆగింది సజ్జన్ కారు. బాబా 

గారి విచ్చి శమం చాలా వింతగా వుంది చూడ్తానికి. కళంకం! పడ్ ండు 

మంచాలు వేసివున్నాయి. ఎదురుగా గడ్డితో వేసిన ఓ పంచవుంది. ఆ క 1 రీ 

మూల ముగ్గురు వ్యక్తులు లంగోటీ ఎ కట్టుకుని వంట చేస్తున్నారు. స్రీలు మినహా 

మిగతా రోగులంతా బాబాారి మల్లి లంగోజబీళలు కట్టుకుని వున్నారు. ఆందరి 

తలలూ శుభంగా నున్నగా గొరిగి పు పున్నాయి. ఓక స SSO oy 

బడివుంది. పంచకు ఆరుబయట ఎవరో సాధువు ఉన్ని సాటర్ దేసుపని తలకు 

కండువాచుట్టుకొని ఎవరితోనో మాట్లాడుతున్నా క. వరాండోలరోనుధ్యగా కూర్చుని 

ఎవరో మార్వాడీ యువకుడు గీణా, పురా కాచ్మేరం చేస్తూ వాటిలోంచి & న్ని 

క్లోకాల్ని చదివి పపంచమంతఠతా సత్త (పచ న. = డు, తోం లైరే వేరు కాని 

ఆతను చదివేతీరు చూసే కనినం ఒక వెయ్యిమంది కక్స లెనా చుట్టివున్నారా అని 

పిసోంది. వాళ్ళలో ఓ గిడిసరి బెంగాలీ వున్నాడు. ఆఫీసరు తన్ను పొగరే 

స్తుంచే ఆ మాటల్ని ఏకరువుపెడుతూ తనకు కానే పొంగిపోతున్నాడు అక్కడే 
ఓ స్థంభానికి ఓ పహిల్వానును కట్టివేళారు గొలుసుతో. విడివించుకో వాలని మాటి 

మాటికి కొడుతున్నాడు. దమ్మువుంటే నాతో కుస్తీకి రమ్మనమని బాబాకు 

రాయు అమర్చ 
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సవాలు చేస్తున్నాడు. బూతుల వాన కురిపిన్తున్నాడు. వేరే స్తంభానికి కపేని ఓ 
కంటాక్షరు వున్నాడు. ఇక్కడికి రాకముందు ఆడవితో కలపను తరలించడానికీ 

కంటాక్టును తీసుకునేవాడు, పహిల్వాన్ తిట్టిపోనుంటే అతను కూడా వంత 

పాడుతా “ఏం చేస్తాం. ఇదంతా మన ఖర్మ” ఆంటూ ఓపిక పట్టమని సలవో 

ఇస్తున్నాడు. ''బాబానాయాలుగాడు పచ్చి గూధరారి. పాకిసానీ ఏజెంటు. రోజూ 

ర్మాతి వీడు ఆళమానికి విమానంలో వస్తాడు. నాదగ్గర్నుంచి రెండున్నర లక్ష 

రూపాయలు కౌల్టేసాడు. ఇవ్వాళ మనం వీడిని పొడిచేసి ఆ విమానంలో పారి 
పోదాం. ఇప్పుడు. నువ్వేమీ మాట్టాడకు*” అని ఆ పహిల్యానుకు వూరట కలి 

గిస్తేన్నాడు కంటాక్టర్. ఆతనికి “పక్కగానే మంచం మీద చతికిలపడి ఓ నీంధీ 

యువకుడున్నాడు. మంచినీళ్ళు నోట్లోపోసుకుని బుగ్గల్ని వెద్దవిగా చేని యోగ 
సాధన చేసున్న టుగా కూర్చున్నాడు కళ్ళు మూసుకుని, ఇద్దరు ఆడవాళ్ళు ఐక్కె- 

ట్రతో నీళ్ళు నింపుకుని గోమతి నుండి వస్తున్నారు. కెప్టెన్ రాజేష్ భార్య మంచం 

మీద నిద్దరదపోతూంది. ఆమె తలవెం[టుకల్ని కతి రించి ప భంగా గొరిగించి 
వేళారు. 

ఇంతమంది విచ్చివాళ్ళు రకరకాలుగా గొడవచేస్తున్నా ఏమీలేనట్టుగా 

తన్ను చూడ్డానికి వచ్చినవాళ్ళతో మాట్టాడుతున్నాడు బాబా. సజ్జన్ చూడగానే 

ఆరనికోసమే వేచివున్నట్లుగా లేచి “మిమ్మల్ని చూనిమాకు ఎంతో సంతోషంగా 
వుంది. మీరు మాకు పెన్ని ధిలాంటివారు” అన్నాడు. మళ్ళీ ఆక్క డున్న వ్యక్తుల 

వెపు చూని సజ్జన్ గారిని చూవిస్తూ “వీరు మాకు ఇవ్వాళ ఎంత సహాయం 
చేశారనుకున్నా రు. ఆ మంచందీడ పడుకొని నిద్దరపోతున్న ఆ విద్చిఆమ్మాయి 

ఆ ళమాణక రానని మొండీ్కన్ కూర్చుంది. ఆ మాట ఈ మాట చెవి ఆమెను 

బోల్తాకొట్టించేశారు. ఆంతే, పెంపుడు కుక్కలా తోకఆడించుకుంటూ వారివెనక 
వచ్చేసింది" షక సజ్జన్ గారి గొద్వుళనాన్ని చాటారు. 

వాళుటోవున్న ఓ పంతులుగారు “కాబాగారూ, పపంచంలో ఉపకారాన్ని 
కట్టుకుని మోసే జీవులకు ఇంకా కరువురొలేదనుకోండి. ఇలాంటి మహాత్ములు 

వుండబద్రే ఈ భూమాత శశ$మా తం ఆయినా భారాన్ని మోయగలుగుతూవుంది 
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ఆమె చెపోంది నిజం అనుకుంటాను అని ఇవ్వాళ్ళ బజార్లో ఎవరో అంటూంటే 

బాబాగారు ఆమె మీద బల్బపయోగం చెయ్యకుండానే.... ఈమెను నేను బాగా 
ఎరుగుదునని వీరు...ఇలాంటి మహాత్ములు ఇంకా ఈగడ్డమీద-"ఆంటూ మా... 

మ్యా... అని ఆగిపోయాడు. 

బాబాగారు అందుకున్నాడు- “మేం నిమిత్త మా తులం నాయనా. సాధు 

వులం కాదు బైరాగు౯ం కాదూ. మాగురువుగారు ఉపదేశంచేని ఒదిలేసారు, గురు 

దక్షిణ కింద ఆయనకు రెండేరెండు మాటలు ఇచ్చాం (పపంచం ఆంతా మనమే 
అనిభావించి 'సేవచెయ్యి, చచ్చేముందు చివరి నిముషం వరకు ఏ తప్పూ చెయ్య 
నని లంగోటి బిగించు. అంతేనండి, మేం చదువుకున్న శా స్తమంతా”. 

ఇంతలో మంచంమీద చతికిలపడ్డ నింధీ యువకుడు దబాలున లేచాడు. 

నోటికి చెయ్యి అడ్డంపెట్టుకుని నడవా బయటవున్న తూము దగ్గరకు వచ్చాడు, 

అతనికి వికారంగా వున్నట్లుంది. వాంతులు చేసుకోసాగాడు. మధ్యమధ్య “పక్... 

ఏక్...” అని ఆంటూన్నాడు. కట్టుకున్న గుడ్డలమీద కూడా ₹ ౫ వాంతి 

చేసుకున్నాడు. తూము దగరకొసుంటే నాపరాళ్ళమీడ తరాల కొద్దిగా చేసు 

కున్నాడు. 

“వోరి! వీడి దుంప తెగనూో అంటూ బాబా వెంటనేశేణ ఆ, బాబాగారి 

కార్యదీక్ష చూసూసజన్ సిలదిడాడు. విచ్చివాళ్ళతో నిండుకున్న ఆ ఆమం 
— ణి a 

ఆతనికి చాలా విచితంగా కనపడింది. వాళ్ళనూ అక్కడి పరిచారకుల్నీ 
చూసోంటే అతనిబుర వేడెక్కి పోయింద్. ఇంట్లో ఒక్క విచ్చివాడు వుంటే 

వాదీ పటుకోవడంకష్షం, ఇర వెరాలుగు గంటలూ అత ట్టి ఎలా సంబాళించటమా 

ర bd గల నాత్తు (హై అచ్చ న్ స్ a న్ శ ఆన్న వీచాకంతో రుము.లు తారు ఇంట్లో వున్నవాళ్ళంతా. కా ఇక్కడ విచ్చివాళ్స 

మొతం పదీ పదిపాసు సంగ్ వున్నారు, ఇంతమంది వున్నా ఆందరిని ఆన్ని 

రకాలుగా బుజ్జగిస్తూ, నచ్చచెవుతూ, ఆడికనూ, బెవరిస్తూ, ఆర స్తూనో కరు 

నూనో ఆందరిని ఒకకంట కనిపెడుతూ ఆన్ని ఏర్పాట్లు చేని కుర్చీమీన వచ్చి 
అణాల ఇ డూ “J 

కూర్చున్నప్పుడూ వాట్ని టిన్" మరచిపోయి ఏమీ జరగనట్టుగనే వుంటాడు, 
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అన్ని చింతలూ ఆతన్ని వేదించుక తింటున్నా ఏ చింతా లేనట్లుగా పుష్కలంగా 

నవ్వుతుంటాడు. 

“రామ్జీ, తమకు ఏం కానాలో శలవివ్యండి - టీ, మంచి తీర్థం? భంగు 

తాగే అఆలవాటుంచే చెప్పండి. నిముషంలో తయారు చేసి ఇసాను”. 

“అబ్బే, ఆవేమీ వద్దండి, మీ దయవుంటేచాలు”. 

“ఆలవాటుంటే మొహమాటంలేకుండా చెప్పండి.తమరు మా ఆశ మానికి 

వచ్చి మాకు ఏ,శమా ఇవ్వకపోవడం-”. 

“శమ పడా ల్సింది నే నండి" 

“అది నిజమేననుకోండీ రామ్జీ. పతి మనిషీ తనకు తోచినట్టుగా ష్ 

చెయ్యాలి”. అంటూ “అరే రమాళంకర్, ఆయ్యగారికి లవంగాలూ, ses 

రమాశంకరుకు టీ చెయ్యమని పురమా 

యించాడు బాబా. మళ్ళీ సజ్జన్ వెపు తికిగి “రామ్ కీ, మనివిలో సత్తువ చావ 

నంత వరకు, ఆతనిలో సహూపం ఏకొద్దిగావుశ్నా యధో-తంగా ఆతను సేవ 

చేనూ మతి [భమ కలుగకుండా ఆపునూ పండాలి” ని ఆన్నాడు, 
అ) 3 

“మీకు ఏమి మాట్లాడుతున్నాడో నాకు బోధపడడంలేదు” 

బాగా మెత్త గాకొట్టి దాన్లో వెయ్యి" 

“* అదికాదు రాంబి, సిజామితీవున్న సేవకుడు. ఎప్పుడూ హుషారుగా 

వుంటాడు, కాంత చితుకుగా వుంటాడు. తప చేని 7 ఆగను తన జాగత్త నూ 

నెమ్ము డిగావుడే స్వభావాన్నీ వదలడు, అంతేనండి దాని తాత రం" 

బాబా చెవిన చాట సజ్జన్కు నచ్చలను. “మికు సేవకుల వుండి కూడా 

కలు 

కాకూడడు;” ఆ“ సజనీ అరిాదు, 

సె 

చాలా పటక.. ఇరా చు, పతి మంచి తనక. తాను మజఎవాసిగా ఎందుకు 
ల గ ' 

సాధువ్వగారు నవ్వుతూ చెప్పడం మొదలెట్టాడు - “రామ్జీ, ఆ; శమానికి 

రాకముందు నేను యజమాసి ద్గ్ర మోటరు చమూానికు)_గా 

కొని, రోజుల తరాంత ఆకొలువు వదిలి వింధా౭చల పగంత్రా 
యు సం రః ఇ! 

ళరో cn 



ధ్యానసమారిలోకి, త్రికూట ధ్యానం చేసూ ఆహారం, నీరూ ఏమీ లేకుండాఉప 

వాసంచేశాను, ఇంకా ఎన్నో ఎన్నో ముదలూ దిగృంధనాలూ చేశాను. చివరికి 

ఓ మహాత్ముడు కనివించాడు. 'నీ నేవాధర్మాన్ని మాని ఈ శుష్కయోగాన్ని 

ఎందుకు అభ్యనిసున్నావ్' అనిఅడిగాడు. ఇక్క బ్దుంచి తక్షణం వెళ్ళిపో. వెంటనే 

కార్యరంగంలోకి దిగు” ఏంచెయ్యమంటారు రామ్బజీ. గురువుగా ఎంచుకున్న 

తర్వాత వారి ఆదేశాలు పాలించాలి కదా.వారు చెవ్పింది పాటించాలిగా. నేను 

బైప్పేది ఏమిటంటే, సేవాధర్మాన్ని విడిచి పేవ్యకీ తనకు తాను స్వామికాలేడు. 

కాని సందర్భంవేరు. తమకు సేవచెయ్యాలనే ఉవలాటంగావుంది నాకు. తమరు 

రాంజీ ఆయె”, 

సాధువు మాటలు ఇంకా చిక్కుగానే తోదాయి సజ్జన్ కీ, ఆతని మాటలు 

ఎలావున్నా ఆతని వ్య క్రిత్యం మాతం ఆతన్ని ఆకర్షిసోంది. ఆ ఆకర్షణ వినే 

అతను సాధువు చెవ్పిన సిద్ధాంతంతో ఏకీభవించక పోయినా, ఆతని అదర్శాల్ని 

వ్యతిరేకించినా, సాధువు వ్య క్రిత ఆకర్షణే ఆతని సేవాదీక్ష ఆని స జ న్ 

ఒప్పుకోక తప్పలేదు. సజ్జన్ వర్మ అయిన నేను సాధువుల దగ్గిరకూ, సన్యా 

సుల దగ్గిరకూ ఎందుకు వెళాల్మి? ఏసు కీస్తు, వివేకానందుడు, మహోత్మాగాంరీ 

లాంటి మహనియులవ్య క్రిత్వాలకన్న _శేషమెంది సేవ చేయడం. ' సేవి అనగానే 

తన ఇంట్లో తనచుట్టూ పనిచేస్తోన్న డ్రైవర్లూ, నౌకర్గూ, పూజార్లూ, తోటమాలీ, 
వంటవాడూ, గుమాస్తా, చౌకీదారూ ఆందరూ ఆతని కళ ముందు కట్టారు. ఇంత 

మంది జనాన్నుంచి సేవల్ని అందుకోవడానికి జన్మత; ఆధికారం పొందినవ్య క్రి 

డబ్బులు కుమ్మరించి వారికి యజమానిగా అధికారం చలాయించగల వ్యకి, 

అయ్యగారూ, దొరగారూ, కామందులవారూ ఆని రకరకాలుగా విలివించుకోగల 

వాడూ, వారంతా తనకంటే హీనజన్ములని వాళ్ళమీద దర్పాన్ని వెలగ పెడుతూ 

చి త్తంవచ్చినట్టు ఆదిరించీ బెదిరించడానికి అలవాటు పడే వాడు సేవాధరర్మం 

ఆనే ఆదర్శాన్ని ఆతరుమాదిరిగా కేవలం వాసనశూసి తన్మయుడు కాగలడేమో 
కాని దానిని పువ్వుగా భావించి చేతిలోకి తీసుకుని స్పృ శిం చ డం - దాని 

గుబాళంపును ఆఘా9ణించడం- రెండుపనులూ చేయడం అతని శ కికిమించినపని, 
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తన ఆశ క్రతతను చూసిసజ్జన్కు చిరాకు కలిగింది. కోపం వచ్చింది. అతనిలోని 
కాముకత్వం ఆతణ్ణి జయించింది. తాను వల్తించిన ఆదర్శాలను సైతం ఆచరణలో 

పెద్రే నెతిక బలం ఆతనికి లేదు, తాను ఎంతదిగజారిపోయాడు? ఆతనికిప్పుడు 
ముపషృయ్రెండు సంవత్సరాలు, ఈరోజు వరకు తన్ను తాను తెలుసుకోలేక. 

పోయాడు. తన వ్య క్రిత్యంలోని వ్యతి కమాలన్నింటిని ఎంతో నిశ్చలంగా, 

ఎంతో రాజసంతో, ఎంతో ఆవేళకావేషాలతో ఒకే బుట్టలో తొక్కి ఏ ఎదురూ 

లేకుండా జీవితాన్ని నెట్టుకుంటూ వచ్చాడు. నచ్చిన పనల్తా చేసాడు. నచ్చిన 
(పతిమాట నిర్భయంగా చెప్పేశాడు. కాని ఇప్పుడు-ఆతని జాగరూకత అతనే 
చెంపమీద కొడుతూంది।.... తాను ఇంత చెడ్డవాడా? తానింతవరకు తప్పులే 
చేన్తూ వచ్చాడా?” 

“తమరేమీ తప్పు చేయ్యలేదు రాంజీ. ,(వలివ్వ క్రి మొదట్లో తప్పుచేసి 
తర్వాత అనుభవం గడిసాడు. మా తప్పులు చెప్తా వినండి-” 

తన మనసులో సమాధానం వెతుకుతోన్న (పళ్నకు ఆకస్మాత్తుగా 

బయట సాధువు సమాధానం ఇచ్చేసరికి సజ్జన్ నిర్జాంత పోయాడు. 

సాధువు తన వృత్తాంతం చెప్పుకుపోతున్నాడు. “నేను మొట్టమొదట 

మోటరు కంపెనీలో మెకానిక్కు వుద్యోగంలో చేరాను. మనదేశంలో మోటరు 

పరిక్రమ అప్పుడే కొతగా మొదలెట్రారు. పనిచేతనై న వాళ్ళు త క్కు వగా 

వుండడవల్ర వాళ్ళకు మంచి గిరాకీ వుండేది, తెల్లదొరలు మామూళ్ళు విపరీతంగా 

ఇచ్చేవాళ్ళు. ఆంతా కలుపుకుని మా నెలసరి ఆదాయం రెండువందల ఏ భై 

రూపాయలదాకా వుండేది. నూలాంటి పల్లెటూరి కురకారుకు అంత డబ్బు క్ళ్ళ 

చూడగానే పొగ రెకి పోయింది. ఎధ్రై సంవత్సరాల క్రితం రెండువందల యా శ్రి 

రూపాయలు సంపాదించామంటే ఎంతో గొప్ప ఆనుకోండి. డబ్బుమదంతో మా 

ఇిషంవచ్చినట్లు తిరగడం మొదలెట్టాం. కోటూ ఫేంటూ వేసుకోసాగాము. రెండు 

పూటలూ వ్యాయామం, పాలు పెరుగూ, వెన్న, ఠబడీ, బంగూ అన్నింటినీ 

సేవించడం మొదలెట్టాం, తిని తాగిన తర్వాత ఇంకా ఓ ముప్పాతిక మిగిలేది. 
అది పతినెలా ఇంటికి పంపేవాడ్డి. తెగతినిబలిని కొవ్వెక్కింది. ఎంతపొగ 
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రెక్కినా డ్యూటీ విషయంలో మాతం నియమం త ప్పేవాళ్ళంకాదు. డ్యూటీకి 

సరిగ్గా హాజరయ్యేవాళ్ళం. శరీరాన్ని పెంచాలనీ కండరాలన్నీ మెలితిరిగి మంచి 
బలిష్టంగా వుండాలసీవుండేది మాకు. నడిచేటప్పుడు కూడా విర9వీగుతూ, ఛాతీని 

విరుచుకుంటూ నడిచేవాళ్ళం. ఇలా వుంటూండగా ఓ సారి ఓ చిన్న సంఘటన 

జరిగింది. ఒకాయన మా సంపాదనతో జల్ఫ్బాగా మేం ఖర్చు వెట్టడంచూని ఓర్వ 

లేక మా మీద పుకారు లేవదీగాడు. యజమానికి వచ్చే ఆదాయంలో నేను కొంత 

భాగాన్నీ కొ పేస్తున్నానని అతను ఫిర్యాదు చేసాడు. ఆతని ఆరోపణ పచ్చి 

అబద్ధం. నాకు బాగా కోపం వచ్చింది ఆ వ్య క్రిమీద. ఒక రోజున ఓ టక్కు 

రిపేరు చేస్తూ వున్నాను, దాన్ని చెను చేయాలన్న నెపంతో మారూమ్ దగ్గరకి 

తీసుకొచ్చాం, ఆరోజు బంగు మామూలుకన్నా కొంచెం ఎక్కు వగా బిగింఛాం. 

(టక్కు తీసుకుని బయల.దేరాం. మమ్మల్ని అల్లరి పెట్టిన మనిషి ఫుట్పాత్ 

పక్కనే మంచంవేసుకుని గురు9 పెట్టి నిదపోతున్నాడు. రోడ్డుమీద నడుపు కోన్న 

ట్రక్కును పుట్ పాత్ మీదకు ఎక్కించాం. అంతే. మంచంతో సహా వాడు 

తుకు,_తుక్క య్యాడు స్పీడులో వెళ్తున్న (టక్కు ఎదురుగావున్న గోడకు 

గుద్దుకుని ఆగింది. మళ్ళీ బేక్ చేసుకుని ఏమీ ఎరగనట్టుగా కార్థానాలో ట్రక్కును 

వెద్రేశాం. మా కార్గానా యజమాని ఓ తెల్హదొర. వెంటనే అతని దగ్గర కెళ్ళి 

జరిగినదంతా పూసగుచ్చినట్టు చెప్పాను. నేను డ్యూటీ బాగా చేస్తుండేవాజ్డే. 
నాపనితనం చూని తెళ్ళిదొర ఎంతో సంతోషిస్తుందేవాకు. నేను చేసిన ఘనకార్యం 
విని ఆలోచనలో పడ్డాడు ఎమిచెయ్యడం చెప్మా ఆంటూ. “నువ్వు నిజంచెప్పావు. 

నిన్ను కాపాడ్డానికి ఏదైనా వుపాయం చూస్తాను. సుగతావాళ్ళను మాతం ఇంక 

ఏ మాతం ఉద్యోగంలో వుంచుకోలేను. సరే, నువెళ్ళు' ఆన్నాడు. రామ్జీ, 

నేను చెప్పేదేమంటే మనిషి అనేవాడు సహజంగా తప్పులు చేసుంటాడు. తప్పులు 

వేసిన శర్యాత కాని అనుభవం రాదు. తప్పులు తెలుసుకుని మెలకువగా 
మెలగడం మొదలు పెట్తాడంటే అతను ఆర్జించే అనుభవం మంచిదే అవుతుంది. 

మంచి గుణాలు సంపాదించుకోగల శ కిసోమతల్ని పెంచుకోగలుగుతాడు"', 

సాధువు పూర్యవృత్తాంతం విన్న సజ్జన్ కు ఆతనంటే దె 3దీభఖావం కలి 

గింది.సాధుపు కథ ఆతని వ్యక్తిత్వంలో సంబంధంలేని రెండువేరువేరు పొరల్ని 
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టయటీకి లాగి చూవింది. సాధువు కర్కోటకుడైన వాంతకునిలా, సమాజానికీ 
నిజాయితీగా సేవచేసే కార్యకర్తగా రెండు రూపాలతో కనపడ్డాడు. అతనిమీద 
మనస్సులో _పతిష్టించుకున్న (శద్ధాభావాన్ని సజ్జన్ ఒక్కసారిగా విడనాడలేడు. 

అతనిమీదస్థిరంగా ఆ భావాన్ని వుంచనూలేడు. సాధువు వ్య క్రత్వంలోని. 

ద్వంద్వత్వ్యం ఆతణ్తి ఇరుకున పెదైనింది. ““చిక్కుఆనేరి మనం వెంచుకు 
పోతోంటే ఆలా పెరిగిపోతూనే వుంటుంది రామ్బీ. "తగ్గించుకుని పోయా చి 

అదే విడిపోతుంది" ఆంటూ సాధువు సజన్ ముఖంకేనీ చూస్తూ అన్నాడు. 

ఆతని మాటలు విని సజ్జన్ మళ్ళీ సిర్దాంత పోయాడు. 

“రామ్జీ, దీనిలో ఆశ్చర్యంలేదు. అన్ని పదార్థాలు ఈ జగతులోనే 

వున్నాయి. “ఖర్మకాలిన మాకవుడు దేననీ పొందలేకు' అసి గోస్వామిగారు 

ఏనాడో శలపిచ్చారు” అంటూ సాధువు నవ్వాడు, 

కూరు+ని కూర్చుని సజ్జన్కు మైకం వచ్చినట్ల యింద అతని మననశ క్తి 

చెదిరిపోయింది. సాధువు కళ్ళలోని ses ఆతని మనసులోని ,పతి 

సొఠనూ ఎత్తిలోపల చూసున్నట్లుగా తోచించ సజన్ స. ఆతని కళ్ళు సజ్జన్ 

మనస్సునంగా గాలించివేసాయు. ఇంక గోషాం అంటూ వది మిగ లేదు, “తాను” 

అనేవాడు ఇకలేన'టే అనివించింది. స్నేహంతో తక్షసిక ఆతని కళ్ళు మత్తు 

మందు నింపుకున్న సూదుల్తా అతన నరనరాల్లోకి వ 3 వెళ్ళిపో తూయి. తాసు అంత 

రిక్షంవైపుకు హైరిపో తూంటే సాధువు చు సూర్యశిర ణాల్తా అతనికంటే 

వేగంగా ఆంత తరిశాన్ని దాటుకుని ముందుకు ప దాసుపకోనున్నాయి. సజ్జన్ లో 

దాగివున్నా 'ఆహింసాీ సాధువు మందు మా రగా చిత్రేజ పోయింది. ఆయినా 

ఓటమిని అంగీకరించడానికి అతని మనస్సు ఒప్పు కోవడంచేదు. ఒప్పుకోవడం 

ఆయితే లేదు కానీ దానికి కావలనెన సాక్ష్యం, బలం ఆతని దగ్గర లేదు, ఆరని 

ఆలోచనాళ క్రిచెల్లా చెద రై పోయింది. కూర్చుని వుండగానే అతణ్ణి మైకం కమ్ముకో 

సాగించ. రెప్పలు బరువుగా వాలుతున్నాయి. వాటిని తెరవలేకపోతున్నాడు, 

సజ్జన్ చాలా వికల:గా వున్నాడు. ఆలాంటి సమయంలో మసాలా నూరి కలివీ 

తయారుచేసిన తేసీరు వచ్చింది. 
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నిగ 
బాబా రామ్జీ ఆళమం నుంచి సజ్జన్ తిరిగి వస్తూంటే ఛతర్ మంజిల్ 

[ప్రాంతంలో రోడ్డుమీద నడిచి పోతోన్న మహీపాల్ కన్పించాడు. ఆతన్ని చూడ 
గానే సజ్జన్ కారు ఆపి విలిచాడు, వెతక బోతున్న తీగె కాలికి తగిలినట్లయిండి 
మహీపాల్కు. అతని ముఖం బాగా వాడిపోయి కళా విహీనంగా వుంది. కార్లో 

కూర్చుంటూ “నువ్వు ఇక్కడ కనివించి నా నెత్తిన పాలు పోసావ్. నన్ను షీలా 
ఇంటి దగ్గర దిగ పెట్టి వెళ్లు” అన్నాడు మహీపాల్. దారిలో ఇద్దరూ మాట్లాడ 

కుంటున్నారు. సంభానణలో షీలా (ప్రసకి, వచ్చిండి. షీలాకు తనకూ మధ్య 
సంబధాన్ని కన్యకూ సజన్ కూ మధ్యవుండే బంధంతో పోలుస్తూ మహీపాల్ 

మాట్లాడాడు, సజ్జన్కు కోపం వచ్చిండి. మహీపాల్ ఆభిసాయాల్ని వ్యతిరేకి సూ 

సజన్ కీ లాకు వనకన్యకూ గల తేడాను ఖచ్చితంగా విడమర్చి చె ప్పా రు 

అషి లాను నేను గౌరవిస్తాను. కాని కన్యతో సమానంచే స్తూ గాక ల్చ డం నాకు 

సుతరామూ ఇష్టం కాలేదు. నేనింత వరకు ఎంతో మంది స్త్రీలను సన్నిహితంగా 

చూశాను. ఆకళింపు చేసు కున్నాను. కాని ఒక్క మా అమ్మగారు మినహా మిగతా 
వాళ్ళందరిలో కల్తా కన్య ఇడితంగా విశిష్టమైంది. 

“నిషాపరంగా చూనే నాభార్య గూడ గొప్పదేనోయ్-” 

మరి ఆలాంటప్పుడు షీలాను-” 

. షీలా నాకు నిషాలా అవసరం. పెకి కానవచ్చే ఈ నిషాలన్నీ నాకు 

కేవలం వ్యాపకాలు మా(తమే. వీటికి నేనెప్పుడూ దాసుజ్జీ కాలదు. ఆమ్ముడు 

పోలేదు. కాని షీలా మిగతా నిషాలాంటి చవకబారు రకం కాదు. ఆమెకూ 

నాకూ వున్న బంధం కేవలం శారీరక మెనడి కాదు. ఆంతకు మించినది. సజ్జన్। 

సీ ముందు నిజం దాచను. ఒక్కమాట చెబుతాను. ఎంతఅలసి సొలసి సొమ్మ 

సిల్లి జీవితంతో నేను రోజూ ఘర్షణపడు తూంటానో ఆది బహుళా కలలో కూడా 

నువ్వూహించలేవు. అలసిపోయి దెబ్బ తిన్న నా ఆహంకారం ఆమెను పొందగానే 

తిరిగి బలం పుంజు కుంటుంది. ఇకపోతే నాకు కఠ్నల్ ఒక్కడే ఎ ప్సు డూ 
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ఉత్సావోన్నీ ఇస్తుంటాడు. నిజం చెప్పాలంటే ఆతని ముందు నువ్వు నాకు బలం 

ఇచ్చే ఐదులు నా మాననీక భారాన్ని పెంచుతావు సుమా:ః” 

"కావచ్చు. నాకూ కర్నల్ కూ మధ్య కర్నల్ని శీంప్టంగా ఎంచు 

కుంటున్నావు కదా. మరి కీలాకూ సిభార్యకూ మధ్య సీ భార్యను నువ్విలాగే 

శేంష్షంగా భావిన్తున్నావా?” అన్నాడు సజ్జన్ ముభావంగా. 

మహీపాల్ సమాధానం ఇవ్వలేదు. తరిగి సజ్జన్ అన్నాడు- “నా మనస్సు 

ఎటువంటిదో ఇంత వరకూ సరిగా గుర్తించలేదు. ఇప్పుడు నేను రెంటి మధ్య 

ఊగిసలాడు తున్నాను. ఆదా ఇదా అని లేల్చుకో లేక పోతున్నాను, ఇంతటి 

మాననిక సంఘర్షణని నేనెప్పుడూ ఎదుర్కో లేదు. కన్యలాంటి అవేళంతోనూ 

భావా ఖినివేళంతోనూ నిండుకొన్న శ్రీ జీవితాన్ని నా వుత రీయాసికి ముడివేసు 

కుంటే ఎంత వరకు కృత కృత్యుణ్ణి కాగలనా అన్ సందేహంగా వుంది. బహుళా 

మాఇద్దరి దాంపత్య జీవితం ఆనుకున్న మాదిరి సౌఖ్యంగా వుండక పోవచ్చునని 

అనుమానంగా వుంది” 

“కళ్యాణి నాకు సమస్యగా తయారై నట్లు. అంతేనా?” 

కాని మళ్ళీ అనుకుంటూ వుంటాను. ఈ మేలిమి బంగారంలో నిష ఆనే 

రవ్యను నేను పొదగలేక పోయానంటే నా జీవితమే వ్యర్థం, కన్య నాలోవున్న 

బలహీనతల్ని సవాలు చేసూ నా జీవితంలో అడుగు పెట్టింది. ఈ రెంటి 

(పవృత్తుల మధ్య కాసేపు ఆటూ కాస్సేపు ఇటూ మొగ్గుతూ వున్నాననుకో, 

కాని నా “శీలంలోకి పాకిపోయిన రుగ్మత లక్ష సారు వద్దని వారించినా నన్ను 
శావె పే లాగేస్తోంది. చివరికి ఈరుగ్మత ఎప్పుడో ఒక్క ప్పుడు కన్య నిష్ట 
ముంది ఓడిపొక తప్పదని నాకు తెలుసు. ఆనిష్టకు ముందు దాసోహం కాక 

తప్పదు” 

కాని సజ్జన్ మాటలు విని మహీపాల్కు ఆతనలా చేయ లేడన్నట్టుగా 

తోచింది. తాను ఠా? కట్టింది కళ్యాణికైనా షీలాను వదలలేడు. 
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సజ్జన్ దీగ వెట్టి వెళ్ళిన అరగంట తర్వాత షీలా ఒళ్ళో తల పెట్టి మహీ 

పాల్ షీలాతో అన్నాడు- “ఓ నా బలహీనతా! నువ్వు నన్నెప్పుడూ ఒదలి 
వెళ్ళిపోకు”. 

మహీపాల్ జుత్తులోకి చేతివేళ్ళ": పోనిచ్చి అతజ్జి నిమురుతూ “ఒదలి 

పెడదామన్న అలోచన అసలు నీకెందుకు కలుగుతుంది? కొంచెం అపతిష్టరాగానే 

ఆలా పిరికివా 2 పోతున్నా వేం? అంది షీలా. 

“అపరితష్ట అంటే నాకు ఏకోళానా భయంలేమషీలా, కాని నా ఈ 

హృదయంలో ఏదో ఒక మహాళక్షి దాక్కుని "నువ్వు తప్పు చేసున్నావు, నువు 

ఇతరుల అధికారాన్ని అపహరీస్తున్నావు” అని నాకు మాటి మాటికి జ్ఞాపకం 

లేనున్నది, ఆదీ నా భయాని క్కారణం”. 

ఏమో. నువ్వు చెవ్పిన దానిని ఒప్పుకోలేను. నువ్వేదో ఎవరిడో ఆధి 

కారాన్ని ఆపహరిస్తున్నావని ఆన్నావే రానికి నేనంత పా9ధాన్మత ఇవ్వను. మన 

రెండు ఆత్మలూ ఒకరి అవసరాలు మరొకచే తీర్చు కుంటున్నాయి. ఆలా తీర్చు 

కోవడం ఈగడ్డ ప్సీవ పుట్టిన పతి వ్యక్తికీ హక్కువుంది. ఆ మాటకొ సే మన 

ఇద్దరి మధ్య ఈ బంధాళ్న నేను పాపంగా భావించడమే లేదు". 

*నానె తిక సంస్కారాలన్నింటిని చిలక కొయ్యకు తగిలించి మన మేం 

పాపం చెయ్యడం లేదనే నేనూ ఆంటాను, అయినా కళ్యాణి జీవితాన్ని ఓసారి 

పరికించి చూడు ఆమె నిష్ట ఎంత అసమాన్యమైనదో!” 

“నిజమే ఆమె స్వభావాసికి ఆలాంటి నిష్ట అచ్చు గుద్దినట్టు గా వుంటుంది. 

కాని చాలా మంది ఆలోచనా పాలోచనా తేకుండా ఏవేవో బంధాల్ని కల్పించు 

కుంటారు. జీవితాంతం వాటిలోనే వుండిపోతారు కూడాను. అటువంటి మూగ 

భక్తురాళ్లలో నీ భార్య ఒకతె. కాని జీవితాన్ని మన ఆలోచనల (_పకారం మలచు 

కోడానికి అలవాటు పడిన వాళ్లం మనం. మనమెందుకు చెడ్డ అవుతాం? నై తిక 

విలువలకు దాసులై పోయిన కారణంగా మొదటి నుంచీ నిష్ట అనే సంకెళ్లు తగి 

లించుకున్న వాళ్ళకంటే మనం ఎందుకు హీనలౌతాం?”. 
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మని చెప్పమంటావు షీలా, [పపంచం ఆ బంధం చెడ్డది ఆని కోడె 

కూసోంది. బహుశా నేను కూడా అలవాటు ప్రకారం ఆలానే అంటానే అనుకో. 

ఏమి చెయ్యాలో తోచడం లేదు. “ధర్మం ఏదో నాకు తెలుసు. కాని దానిమీద 
నాకు మోజులేదు. అధర్మం ఏదో నాకు తెలుసు. కాని దాన్నుంచి తరుణోపాయం 

వెతకలేక పోతున్నాను. దుఠ్యోధనునిలా నేను ఆటా షట ఆని తే ల్చిలేక్ర 

కుడితిలో పడ్డ ఎలక్షలా గిజగిజత న్ను కుంటున్నాను. నా మనసులో కూర్చున్న 

దేవత నన్నేపని చేయమని నియోగిస్తే ఆపనే చేస్తాను” అంటూ వేడి నిట్టూర్పు 

విడిచాడు మహిపాల్. 

“సీ వేదాంతమే అన్నిటికన్న మంచిది. మనిషి తన ఆవేశాపరమైన 

అవసరాల్ని గురి ంచనిదే దాన్నుంచి విము కిపొందలేడు. నీభార్య నీఆవసరాల్ని 

తీర్చ గలిగివుంటే బహుళా నువ్వు కూడా ఆమె మోసరుగానే ఒకే నివ్షతో వుండే 

వాడివి, ఇన్ని సంవత్సరాలనుంచి నిన్ను తరచి తరచి చూళాను. విమోరలిస్టుకూ 

నువ్వు తీసిపోవు”. 

కీలా తనని పొగడుతూంటే ఆప్యాయంగా ఆమెను చూకాడు 

మహీపాల్ , ఆమెను తన బాహువుల్లో బంధించి వేసాడు. ఆంతగాఢ కౌగిలిలో 

ఇద్దరు నలిగి పోతున్నా వాళ్ళ మనస్సులు థృంగారాన్ని పులుముకోకుండా 

ఒకరక మైన మాననిక సంతృవిని పొందు తున్నాయి. 

కొన్నిక్షణాల్లో మహీపాల్ మళ్ళీ ఈ వాసవ జగతులోకి వచ్చాడు. పాత్ర 

రోరణిగో మళ్ళీ అన్నాడు - “కాలాన్ని వి చూసినా మనం నలభయ్యో పడిలో 

పడ్డాం కదా. యవ్వనావేళాన్ని వివేకం కట్టివేసే వయస్సు, భవిష్యత్తు మనిద్దరిని 

ఎటువెపు తీసుక పోతుందా ఆన్న ఆందోళనగా వుంది. ఇంత వరకు 

నా ఇంట్లో వాళ్ల కట్ట కళవ్ప్ _స్యెరవిహారం చేసిన రహాస్యం ఇప్పుడు ఇంటిల్లి 

పాడికీ తెలిసిపోయింది కళ్యాణికివ్యతి రేకంగా తిరుగువాటుచేని నీతో సంబంధాన్ని 

చెంరుకోగలను. కాని నా సంతానం దృష్టిలో ఆ వింధాన్ని ఎలా నిలుపు 

కోవడం? వాళ్లు మన గురించి యేమని ఆలోచిసారు? నేను ఎవ్యరినై తే నా జీవి 

తానికి _పేరణా సోతన్సు ఆని అనుకుంటున్నానో వాళ్లు అమెను మా పచ్చని 
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సంసారంలో చీచ్చు వెట్టిని ఓ కపటిలా, కులటలా, నీచురాలిగా భావిస్తారని, 

ఆలాంటి భావాన్ని వాళ్లు (పకటి నే నేనెలా సహించగలను? పోనీ నా కుటుం 

బంతో నిజాయితీగా (బతుకుదామనుకున్నా నాకు సీతో ఈ బంధాన్ని తెంచు 

కోవడం తప్పనిసరి, నీ వల్లకూడా నిజాయితీగా వుండలేను. మన ఈ బంధాన్నే 

సత్యం అని భావించానా ఆనా జీవితం ఆంతా అబద్ధం అని అనుకోవాల్సి 

వనుంది.” 

* ఎందుకు? ” 

“నువ్వులేనిడే నేను బీవించలేనని ఒప్పుకుంటాననకో. ఆలాంటి పరిస్థి 

తుల్లో నా ఇంట్లోంచి బయటీకి రావడం వినా వేరే గత్యంతరం లేదు. ఇల్లుగడవ 

డానికి కానలసినడబ్బు సమకూర్చడం వినా మరేసంబంధం పెట్టుకోననుకో. ఆలా 

చెయ్యడంలో కూడా ఇంకో పేనీవుంది. నీతో నీ ఇంట్రో నేను వుండలేనుకదా. నీ 

డబ్బుకోసం నేనునా భార్యా బిడ్డల్ని ఒదిలేసానని (పపంచం వేలెత్తి చూప 

తుంది”. 

=నువ్వు ఇల్లు ఒదలాల్సినంత ఆపద ఏమొచ్చింది? చీటికి మాటికి 

ఇంటితో తెగతెంపులు చేసుకుంటానంటావ్. అసలీ ఆలోచనే నీ కెందు-కు 

కలగాలి?” 

వేరే వుపాయం లేనప్పుడు ఏంచెయ్యాలి! 

“డోన్ట్ బి ఫన్నీ డార్రింగ్! అవసరానికి మించి అవేళాన్ని తెచ్చి పెట్టు 

కుంటున్నావు. రెండూ వాసవాలే. కళ్యాణి, పిల్లలు నీకు చాల అవసరం. వారిని 

వదలేసావంటే నీలో మానవత్వం ఆనేది కరుడుకట్టినట్లే. ఇక నీవూ_నేనూ కావా 

లనుకుంటే మనం ఇద్దరం ఎప్పటికీ విడిపోవచ్చు. కానీ ఆలా చేనినరోజు మన 
ఇద్దరి జీవన దీపాలు ఆరిపోతాయి. ఇప్పుడే అన్నావుగా, మనం సగం జీవితాన్ని 

దాటేసాం అని. ముదిరే వయస్సులో వేమ అనేది శారీరక సుఖం కంటే 

ఆత్మల కలియిక మీదనే ఆధారపడుతుంది. పదిహేను ఇరవె సంవత్సరాల 

(కితం-కనీసం ఎనిమిదీ పది సంవత్సరాల క్రితం నువ్వు నా జీవితంలోకి వచ్చి 
mr 
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వుంటే వర్షం జల్లులా వచ్చి వెళ్ళిపోయి వుండేవాడివి, నెలో రెండునెల్లో మవో 
అయితే ఐదారు నెలలు నీ వియోగాన్ని మోస్తూ విచ్చిదాన్నయ్యేదాన్ని. మళ్ళీ 
[కమ[కమంగా అంతా మరచిపోయేదాన్ని. కాని ఈ వయస్సులో ఆంత కఠోర 
టీక పూనలేను" 

“పూనడానికి పయత్నించు షీలా-తప్పక ప్రయత్నించు. నీతో కలిని 
వుంటే నా జీవితం సుఖపూరితం అవుతుందేమోకాని నువ్వు మాతం ఏమీ 
పాముకోలేవు, మహీపాల్ ఇకలేడనుకో. లేకపోతే నిన్ను దగాచేని వెళ్లాడనుకో. నీ 
మనస్సును ఏదో రకంగా సమాధానవరచుకో. హాయిగా. నీకు అన్ని విధాలా 
నచ్చిన ఘరో వ్య కిని పెళ్ళిచేసుకుని సుభించు. జీవితంలో కాశంతంగా మానవ 
సంఘానికి పెళ్ళి అనేది ఎంతో అవసర మెన రివాజు. ఒడుదుడుకు ల్లకుండా మాన 
వుల మనుగడకు చాలా ఆవసర మైన మహోన్నత నిద్ధాంతం. ఇక నె రా నువీీ 

విషయాన్ని ఆంగీకరించాలి” 

“'ఒప్పుకున్నాలే కొని నాకు పెళ్లి ఆయిపోయింది. వివావా |పసావన 

మళ్ళీ నా దగ్గర తీసుకరావద్దు.” 

“కర్నల్ సాహెబ్ గారు టెలిఫోను చేశారండి" ఆంటూ పరదా వెనుక 
నిలబడి ఆన్నాడు, నౌకరు, ఇద్దరూ ఒకరి ముఖాలు ఒకరు చూసుకుని తెల్పి 
వోయారు. 

“ఎవరిని అడుగుతున్నట్లు?” అనిషీలా మహీపాల్ వెపు చూస్తూ ఆడిగింది. 

“తమరి గురించి అడిగారండి. వారినీ ఆడిగారండి" 

నువ్వెళ్ళి మాట్లాడు. నేనిక్క డవున్నట్లు కర్నల్కీ తెలినిపోయింది, ఒక 
వేళ నా గురించి ఆడిగితే నేను ఎవ్వరినీ కలియతంళుకోలేదని చెప్పు” 

షీలా లేచి టెలిఫోన్ డగ్గికకెళ్ళింది. కలత చెందిన మనస్సుతో మహీ 
పాల్ మంచం మీద వాలాడు, “ఐహుకా ఇంటికీ వెళ్ళి అడిగివుంటాడు. నిన్నటి 
నుంచి ఇంటి ముఖం చూడలేదుగా. నిల్పలూ, కళ్యాణి ఆంతా కంగారుపడు 
తుండొచ్చు. కంగారు పడనీయ్. చరితను పోగొట్టుకున్న తండి) తన ముఖాన్ని 
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విల్లలకు ఎలాచూవించగలడు? కళ్యాణి ఎంత మూర్గురాలు? వెనకాముందూ ఆలో 

చించకుండా నే ఆందరి ముందు నా ఇల్లు పీకి పందిరివేసింది. ఎంతవాడావుడీ 

చేసింది? నేనింకా దాని ముఖాన్నే చూడను-ఎప్పటికీ చూడను" 

ఆంతలో షీలా గదిలోకి వచ్చింది. “నిన్నంతా నువ్వెకడవున్నావు?” 

ఆని (ప్ని ంబింది, 

కళ్ళు మూసుకొని ఆలానే పడివున్నాడు మహీపాల్, షీలా ఆడిగెనదానికి 

జవాబు ఇవ్వకుండా. (పశ్నను మళ్లీ రెట్లిస్తూ ఆంది 'సిన్నటినుంచి నువ్వు ఇంటిక్ 

వెళ్ళలేదు. ఎంత ఘోరం” 

ఈసారి కూడా మహిపాల్ ఎమీ తొణకలేదు. ఆతనికి దగ్గర కూర్చుని 

ఆతని తలలోకి వేళ్ళను పోనిసూ షీలా "ముందు భోజనం చెయ్యి. తర్వాత 

నేనే దిగ బెట్టి వస్తాను, లే భోజనానికి” ఆంది. 

“నేను ఇంటిక్ వెళ్ళను. రాతంతా ని చలేదు. ఈపూట ఇంటికి వెళ్ళా 

నంటే రాతంఠతా మళీ కిగులాఓతోనే వెళ్ళిబుచ్చాలి. నేమచాలా ఆలసివోయాను. 

ఎవరైనా ఏకొద్దిగా వ్యతిరేకించినా ఒగ్చుకోలేని స్థ న్నితిలో వున్నాను....కర్పుల్కు 

ఛోనుచెయి. కంటికి వళ్ళి వ్ల్లవకు చెపుతాడు. నా గురించి కంగారు పడొద్దని, 
లి 

నేను సజన్ ఇంటి కెళ్ళి పడుకుంటాము” 
(3) 

రాతంతా మహీపాల్ కివాలంయంపో మేలని గడివీనట్టు మాటల 

సందర్భంలో ee తెలిసిపోయి?! రాతి అలా గట్టగ బజవయికుతూ గత 

క 

పాడని తెలియగానే మహీపాల్ స పీలాకు ఖఇాటివ్ లే గ్ లన అతి వెళ్ళ? వలే తః 

షేలాకూ తనకూ దద డీ నాుుస సంవత నౌల త కం టో ల జై 

అ ల్ సా వనీ న చ 
పర్యాయం వహూవాల్ రా ళ9తా ఆమి. ఇందోం తాకు 

క్ 
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సి 
మనసులో దొంగను దాచుకుని మాగనచోరుని లీలా స్థలికి వచ్చాడు 

సజ్జన్. పశ్చాత్తాపం అనే ఆగ్నిలో ఆతినిఆహంకారం కాలికాలి ఆవేదనా వేతిమికి 

ఆర్డమెంది. ఆతను బృందావనం వసోంటే వెంట వనకన్య్శ కూడా అతట్ధి పరీక్షిస్తు 

నట్టుగా తోడు వచ్చింది. రెండు రోజులు చ్దరూ కలిని మధురలో మకాం 

చేయడంతోచే అతని మశస్సు పరిపరి విధాల పోతూ న్నిగహం తప్పడం | పారం 
భించింది. ఇది ఆచారంగా ఆతను పుణికి వుచు కన్న వైవ్లవ సంస స్కారం, (థ్రీ 

కృష్ణుని వుపానించే తల్రి సేవాపరాయణత్వం ఈ౭ఎడూ కలిని ఆతజ్జీ శ్రీకృష్ణుని 
పారాలవై పడి వేడుకొనమని వేరి రేవించాయి. 

కన్య ఆతి తన వెపు లాక్కుంటూ వుంది, కాని అతను మాతం ఆమె 

చెలిమి వదిలి కృష్ణపరమాత్యుని సేవకే ఆంకితమై పోవాలని తీర్మానించు 

కున్నాడు. మనస్సును ని, గ హించుకుని (బహ్బా చర్య 

నిశ్చయించు కున్నాడు. మధు“ వచ్చినా స-కన్తుకాలైన కన 

విషయంలో నడుస్తోన్న కోరువ హోగండదో ఆతను కంచెం కూడా పాల పంచు 
అలలతో లు r 

కోలేదు. మధురలో దిగీ డిగడండో కన్యను ఆ-౫ మానాన ఆమెను ఒదీలేని 

వూరంతా తిరగడం మొదలెట్టాడు, విశాంమ్ఘాట్, ద్వారకాధీశ్ కిశోరీ రమణ్ 

వివోగీణీ, రాధాకృష్ణ మొదలై. న పేరు రువడ్డ నషా త పళ్ల డం ఆక). డీ 

ర్ వుని రతన దేవుళ్ళను దర్శించుకోవడం లలో వ మరు కలో కోర్ట్ం: కక 
a అ Ay wey cc WwW ఆంగ్ల సంస్కారాల్ని తుడిచి వేసి వాట్స్థానే పా పాందూ వెషక స J 

వంతంగా వంట పట్టించుకునే _(పయల్న. ఎలో పురా డు. ఈ ”౧డమీద ఎంతో 
అయ G 

మంది సామాన్సుల్ని అఆసామాక; వైన స్వరులోక మాలా నలిగిన వ కి అవెడీ 
రి మా ళ్ జి ౯ క" = ku 

కో న్ లల మాప్ న మ్న్ లను 2 స్ వ లం. జ ఆ ఎకాల జలపాతాన్ని Sr న Ey NED EDT 
| మ న్ = చు 

a ఇ మ్ Tat న! ఇ ag + శ్ Sr 7 అ సూరీ, ఏ nT ఎత రతన ర్ట పంత UTTER, ERE 
క్ష 

నా వు ag! “5 

లివిన ఆలీలామయుడు ఎవర? ఆతను ఏమిటిం 

తనలో వున్న ఈ భావం ఏవి గహంలో కనపడుతుందా అని పతి 
ఠి ఆ ర్ం 

గుడిన (పతి గోపురాన్నీ తొంగి మూశాడు మొండి. కాన గోకులం గారాల 



బిడ్డడు ఆతనికి ఎక్కడా కనివించలేదు. అంతటా నిర్మలమైన, [_పళాంతమెన 

నిష్టకు బదులు ఆరారాలూ, ఆలవాట్లూ, ఆలంకారాలు, ఆభరణాలూ తొడుక్కున్న 

ఆడంబరత్వమే అతనికి కనిపించింది. 

మధురను సందర్శిసోన్న సజ్జన్ని జట్కా.వాలా (్రీకృష్ణుడు పుట్టిన 

చోటుకు తీనుకు వచ్చాడు. ఇది ఆభిలచరాచర జగతును సంకల్ప మా(తందే 

పుట్టించిన కృషపరమాత్ముడు స్యయంగా పుట్టినచోటు సజ్జన్ మనసంతా ఓ 

విచితమెన కుతూహలంతో నిండి పోయింది. పరమాత్ముడిగా మారి ఇంత విళాల 

దేశంలో ఇంటింటా పూజింప బడుతున్న కృష్ణుడు పుట్టినచోటు. భగవానుడు 

మానవుడిగా పుట్టాడు. ఈ భూమిపై పుట్టిన కంసుని చెరసాలలో పుట్టాడు. 

(శ్రీకృష్ణుడు జన్మించిన చెరసాల మొదలై నవన్నీ సద్దన్ కళ్ళకు కట్టి 

నట్టయింది. భగవంతుడు పుట్టిన స్థలంలో మవామ్మదీయ మందిరం కట్టివుండడం 

చూశాడు, ఆదృళ్యాన్ని చూడగానే ఆతను నిశ్చేముడయ్యాడు. అతనితో హిందు 

మతాభిమానం దెబ్బతింది. కొరంగజేబు ఈ [పదేళశాన్న తా తవ్వించి మసీదు 

కట్టించాడు” అంటూ టాంగావాలా గతించిన చరిత చెప్పుక పోతున్నాడు, 

సజ్జన్ మనసంతా మతాభినివేశంతో పొంగి పోయింది. ఆ ఉ వ్పైనలో 

కృష్ణపరమాత్ముని జన్మస్థలం మీద భగ్నశిథిలా వశేషాల బొడు మీవ చలవ 
ల అ a G 

రాతితో నిర్మించిన మసీదులా వనక న్య కళా విహీనంగా నిలబడి వున్నట్లు 

తోచింది. కృష్ణు; జన్మస్థలం మీద మసీదు, కన్య- వీరిద్దరినీ మనసులోంచి 

తొలిగించుకుని శ్రీకృష్ణ కర్ణామృతంతో దాన్ని నింపాలను కున్నాడు, జౌరంగ 

జేబు_ మసిదు- వనకన్య_ ధ్యానము[ద_ ఆ రెంటిని తలుచు ఇండే అతనిలోని 
నమ్మకం సడలి పోతోంది. సడలి పోతున్న మనసును ఆతను చిక్క బరుచు 

కున్నాడు. దిగజారి పోతూన్న మనో నిబ్బరాన్ని శ్రీకృష్ణుని వెపు మళ్ళించి తన 

ఆకాంరి స్థితినే రూపు మాపాలను కున్నాడు. 

మసీదు కింద వున్న ఓ భగ్నావశేషంవై రెయ్యి వుంచి నిలబడి వున్న 
సజ్జన్ మనసు రెక్కలు ఆడించు కుంటూ శ్రీకృముని చెరసాలలో వాలింది. 
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మసీదు మీద రృష్టిపడింది. కోథంతో మండీ పడ్తాడు. మేచ్చుల ళ క్రికి 

(పతీకగా వున్న మసీదు సంస్కారాల ఇటుకలతో నిర్మించుకున్న ఆతని ఊవో 

సొధ్రం మీదకు పోవడానికి ఆడ్డం వసున్నట్టుగా భావించాడు. మనీదు ఇక్కడ లేక 

పోతే ఎంత బావుండును అని అనుకున్నాడు. 

ఆజంతా, ఎల్లోరా గువాలూ, ముసల్యానులు ధ్వంసం చేసిన సోమనాథ్ 

దేవాలయం, విథంసాథుని దేవాలయం, ఇంకా తెలిసీ తెలియని ఎన్నో దేవా 

లయాల విగవాఖండాల్ని చూని ఆతని మనస్సు శీ భించింది. ఇక్కడున్న 

కేశవుని దేవాలయాన్ని ధ్వంసం చేని మసీదు కట్టిన ఢీల్రీలో జుమా మసీదును 

పగలగొటి దానిస్టానే కేశవ దేవాలయాన్ని నిర్మించి వుంటే ముసల్మానులకీ ఎలా 

వుంటుందా అని ఆలోచించ సాగాడు.... కాని విచ్చితం ఏమిటంటే సజ్జన్ మిత 

మండలిలో ఎంతో మండి ముసల్మానులు వున్నారు, వాళ్ళలో చాలా మంది 

ఎంతో మంచివారు, ముసల్మానుల్లో ఎంతో నుంది గొప్ప గొప్ప నూఫీసారువు 

లయ్యారు. మసీదులో వాళ్ళు దర్శించు కొన్న ఖుదా, కలీరుదాస్ గుర్తించిన 

నిర్గుణ నిర్వికార రాముడూ, చైతన్య మహా ప్రభు, రసథాన్. మీరా మోహిం 

చిన కృష్ణుడు, సూరదాసు, తులసీదాసు భకితో సేవించి తరించిన భగవానుడు 

వేరు వేరు కాదు. ఈ ముసల్మానులూ, హరిజనుల ముందు కోటి సవర్ణ హిందు 

వులు దిగతుడుపు ఆన్నాడు రాజర్షి భారతేందు. 

మసీదుపై తనలో కలిగిన (పతీకారాగ్నికి సజ్జన్ చాలా సిగ్గుపడ్డాడు, ఈ 

మసీదును పడగొట్టడం కానీ జుమా మసీదును ధ్యంసం చేసి దాని మీద కేశవా 

లయాన్ని నిర్మించడం కాని అతనికి నీచంగా ఆసవ్యూంగా తోచింది. ఆతనెంత 

మఠసవానం కలవాడైనా కృవ్ణపరమాత్ముడు పుజ్జిన చోటులో మసీదు వుండ 
డాన్ని వార్షించ లేక పోయాడు, ఆతని మనస్సు దాన్ని గురించి క్షోభిస్తూనే 

వుంది. మిధ్యా డా-బికాన్ని (పదర్శించే ఈ మత దురహంకారాన్ని ఆతడు 

శమించ లేడు. గతించిన రాన్ని తిరగ తోడుకుంటే పయోజనం లేదు. భవి 

ష్యత్తులో ఇలాటి ఆనర్జ్థాలు రాకుండా నివారించాలి. వాటిని పోట్లాడి ఎదుర 

వాలి. అటువంటి విభిన్న పంవృతులతో ఘర్షణ పడడం మానవుని కనీన రర్యం. 
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“ఇంత వరకూ జరిగిందేదో జరిగిపోయింది. ఇకముందు వనకన్యతో 
ఎలాటి ప9మేయం వెట్టుకోడు, అమెను అఇసహ్వీంచు.... అతను ఎవర్నీ 

ఆసహ్యించుక్ కోలేడు. ఆలాంటిడి కనఃను అసహ్యించు కోవడం కంచె వేరే మోర 

అన్యాయం మరిలేదు. క కన్య చర్నిత eee ఆతనికి జీవితంకో ఓ కొత్త పుంతను 

(పసాదించింది. నిజానికి అతనే కన్యపట్ట నీచంగా ,పవర్తించాడు. కామ |కోధ 

వాసన అనే మైకంలో పడి ఆతను వాస్తవాన్ని విస్మరించాడు. మొన్న ఆ 

సంఘటన జరిగి నప్పట్నుంచి ఆతను కన్యముందు తలెత్తుకో లేక పోతున్నాడు. 

కన్య గొప్పది. నేనే నీచుణ్జి. లైంగిక వాంఛను వంటి నిండా పులుము కున్న 
వురుగును. నాకు ఆకత్కాభిమానం లేదు. నేనుత, గర్వ పోతును, గర్విష్టి [పపం 

చంలో ఏకార్యం సాధించలేడు. నేను దేన్ని చూని గర్వపడాలి? వంశ పారం 

పర్యంగా దిగుమతి అవుతున్న ఐశ్వర్యాన్ని చూకా? ఈ జగతు కంతా మూలం 

ధనం అని ఆనుకొనే భావం ఎన్నాళ్ళు పూజిస్తారు జనం? మహా ఆయితే పదీ 

పదిహేనేళ్ళు. లేక గొప్ప, చితకారుణ్ణి అనా గర్వపడాలి? అంటే తీరిక ఘడి 

యల్లో కూడ నన్ను నేను మోసం చేసుకోనా?” 

ఆత్మ కోభతో సజ్జన్ సీర కారాడు. ఆంగ సంస Fs, సతీత్వం, పది 

మందిలో మంచితనం, యోగ్యకా ఆనే చిన్న చిన్న శిఖరాలున్న పాసూలయం 

కరగడం మొదలెట్టగానే ఆవి మీద వుండలేక కొండ వాగులా వరవడి కలిగి. 

గుండెల్ని పండిస్తూ తీరా మె దాన పారింతంలోకి వచేసరికి ఎ సృత మైన గంగ 

ఆయింది. కృష్ణుని లీలా భూమి సందర్శించు కోగానే ఆతని ఆనుభూతి పరిఢిలోకి 

వచ్చిన విన్నపాలు పాగిర్ణిచడం మినహా మరో వేషాన్ని తగిలించు కోలేక 

పోయాయి. 

నల్తని ఉస్ని పోగుల్తా ముడుచుకుంటూ' రాతీతన నల్రక ంబళిని భూమి 

మీద పరచివేనింది. ఆందోళనా దారాలు ఒకదానితో ఒకటి జడ ఆల్లుకుంటూ 

కన్య మనస్సుమీద నల్పని చీకటిలా వ్యాపించాయి. “ఆయన ఎక్కు.డ దిగ బడీ 

పోయారో? ఆయనకేమైనా మతి చలించిందా?'' 
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ఊరు చూద్దామని వూళ్లో ఆడుగు పెట్టగానే బయలుదేరిన సజ్జన్ ఎంతకూ 

ఇంటికి రాకపోయేటప్పటికి కన్య పడిన ఖంగారు. అంతా ఇంతాకాదు. చచ్చి 

పోయిన వదినగారి అవిటి స్నేహితురాలు సజ్జన్ గురించ ఇప్పటికి కనీసం పది 

సార్తెనా అడిగింది. ఆమె భర్త లాలాముర+ మనోహర్ కొట్టుదగర నుంచి వచ్చి 

చాలా సార్లు సజ్జన్ రాలేదని ఆడిగి తెలుసుకున్నాడు. పగలు చేసిన వంటఆలాగే 

సీళ్ళు కారిపోయింది. రాతి భోజనానికని చేసిన కూరలు కూడా తినేవాడు లేక 

మొగుడు లేని ముత్రెదువలా రుచిహీనంగా వున్నాయి. నజ్జన్ శ్రీమంతుడు - 

ఈ ఇంటికి ఒకవిధంగా అల్లుడి పేరు సెల విలివించుకున్న స్య క్తి ఎక్కడికి వెళ్ళి 

నట్టు? ఎందుకు తిరిగిరానట్టు? పోరీస్ స్టేష న్లో రిపోర్టు ఇ సే బావుండును; 

ఇంటీ అల్లుడు గారు కళాకారులని బలవంతంగా నవ్వుతచ్చుకుంటూ 

వాళ్ళకు నచ్చజెవ్పింది. ఆయనగారిలా చెప్పకుండా మామయంకావడం అప్పు 

డపుడు సవాజమేనని దాన్ని గురి౩చి చింతించాల్సిన ఆవసరం వద్దనీ చెప్పండి. 

గుళ్లను చూద్దామని బయల్దేరాడు. బృందావనానికి ఆటునుంచే వెళి వు: డొచ్చుఆని 

Pes వాళ్ళకు చెవ్పిండి కన్య. 

రాతి అయ్యేసరికి గదిలోకి వెళ్ళి ఒంటరిగా వెక్కి వెక్కి. ఏడ్చింది. సజ్జన్ 

కొరత_ఆమెను ఇలా ఓదిలేని వెళ్ళిపోవడం వానవతి ఆయిన కన్య సహించలేదు. 

కొంపతీని లకో J వెళ్లిపోలేదుకదా. ఆలా అనుకోవడానికి ఎ విషయం గురించి 

తర్దన కూడ జరగలేదాయె. మొన్న వుదయం జరిగిన సంఘటన తర్వాత ఆయన 

మనోని (గవాం వహించలేకపోయారు. నేను నా వెపు నుండి మాట ఇవ్వడంలో 

ల అ లోటు రానివ్వలేదు. వారు తప్పుచెయ్యడానికి కారణం నేను. ఈ 

మాట వారికి చెపే బృసాను కూడ. ఇపుడు స్వయంగా అనుకుంటున్నాను. ఆను 

భవిస్తున్నాను. 

కన్య మూ ర్రీభవించిన అహంకారం. ఆమెలో వున్న నై తికబలం ఆ 

అహంకారానికి కావలసిన ఎరువుగా పనిచేస్తూ రోజురోజుకూ ఒంగని మానులా 

బెంచి పోషిస్తోంది. ఇంటిలో వున్న పాపపంకిల వాతావరణానికి వ్యతిరేకంగా 

ఆమె, ఆమె అన్నగారూ ఆత్మలేజాన్ని _గపించి వాళ్ళ వ్యక్తిత్వాలను సంత 
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రించుకున్నారు. తన వివాహం విషాదాంతం అవడంతో జీవితంతో పోరాడి అన్న 
గారి మతి భమించిండి. అన్నగారి మానసిక రుగ్మత నుంచి ఆమె గుణపాదం 

నేర్చుకుని తన నైతిక బలాన్ని మరింత దృఢంగా చేసుకుంది. ఆయితే ఈ సంఘ 

టనవల్ల ఆమెలో తిరుగుబాటు చేసే మనః [పవృరత్తి ఎక్కువ అవడానికి వీలు 
కలిగింది. తన ఇంట్లో జరుగుతున్న దుర్మార్గాల్ని వాళ్ళముందే నిర్భయంగా 

విమర్శించడం మొదలెట్టింది. ఆమెకి ఓ కాసుమేటు వుండేది. అభ్యుదయ భావాలు 

వున్నా స్నేహితురాలి సాంగత్యంలో ఇండియన్ వీపుల్స్ థియేటర్, కమ్యూనిస్టు 

పార్టీ వ్యక్తులూ, మార్క్స్ సిద్ధాంతంతో ఆమెకు సన్నిహిత సంబంధం ఏర్ప 
డింది. ఆమెలో తిరుగుబాటు తనానికి ఈ సాంగత్యం మంచి ఊతను ఇచ్చింది. 

కాని గురువైన అన్నగారి నీడలో ఆమె పెరిగి పెద్దదయిందో ఏమో ఆమె 
అంతరాత్మ తిరుగుబాటుచేస్తున్నా ఆమెలోనాటుకున్న ఆ స్తికచింతన నశించలేదు. 

అండుమూలాన మనస్సును సంతోష వెట్రేమేరకు ఆమె అభ్యుదయభావాబుకల 

వ్యక్రిగా మారగలిగింది. కాని ఆంతకు మించి ఎల్లల్ని దాటలేకపోయింది. ఆమె 

లోని బుద్ధి, భావనలు చిక్కుల్ని అల్దుతూ ఆమెలో మాటి మాటికి మానసిక 

సంఘర్షణకు దారితీసున్నాయి. 

చుట్టూవున్న ముడులతోపాటు మరోముడి ఆమెను లోలోపలే ఎంతోకాలా 

న్నుంచి సతమతం చేస్తోంది ఇదామె వ్య కిగతానికి సంబంధించిందికావడంవల్ల 

బయటికి చెప్పుకోలేదు. ఆన్న గారిపట్ల గౌరవభావం చేత ఆయన ముందు చెప్ప 

టానికి జంకుతూ వచ్చేది. బయటివాళ్ళకు చూదాయగానైనా చెప్పుదాం అంటే 

ఆమె శీలాన్నే శంకించవచ్చు. ఇప్పుడామె వయస్సు ఇరవె నాలుగు సంవత్స 

రాలు, అరక రగా ఆమె ఈ రోజుకూ (ఐవ్మాకారిణే. ఆమె వుంటున్న వాతా 

వరణంలో ఆమె శీలం ఇంకా పవి|తంగా వున్నదంటే దానిక్కారణం ఆమె ఆ 

వాతావరణంతో నిరంతరం ఘర్షణపడుతూ తన కీలంసంపతిని కాపాడుకోవ 

డానికి అవసరమైన సంస్కారాల్ని వెంచుకుంటూపోవడమే. ఆయితే ఆమెలోని 
సంస్కారాలు ఆమె శీలాన్ని కాపాడగలిగాయేకాని పూర్తిగా ఆమెలోని లైంగిక 

వాంఛను ఆణిచి సన్యానినిగా చేయలేకపోయాయి. పురుషుని సంపర్కంకోసం 
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ఆమెలో వ్యక్తమయ్యే తహతవాను వయస్సు బంధించలేకపోయింది. ఒకవైపు 
తండి చేసే వికృతచేష్టలు, విన్నమ్మ చరితహీనత, ఆమె ఆందమెన యవ్వ 
నాన్ని గడగడతాగెయ్యాలని చూస్తోన్న మగపురుగుల చూపుల దాహం. రెండో 
వైపు కామవాంళ వికారంలాంటిదని చెపూతూ దానిని జయించాలని మహాపురు 
మలు చేసే బోధనలూ ఆమె వ్య కిత్వంలోని రెండు పొరల్ని పైకెతి ఆమెను 
రాపాడుతోంటే వాటిమధ్య ఇరుక్కుని మధ్యమాగ్యం కనపడక ఆవస స్థపడుతుండేడి 

సమాజంద్వారా శాపగ స్తమయి మరణించిన ఆమె వదినగారు, పవృ తి 
రీత్యా శాపంలా తయారైన ఆమె అన్న భార్యా ఈ రెండు నిదర్శనాలు పురుము 

లంటే ద్వేషించుకునేటట్లు చేసాయి ఆమెను. ఆమెలో కలిగిన సామాజిక చైతన్యం 
ముఖ్యంగా భారతీయ సమాజంలో త్తీలు ఇంత దుర్గతిపాలవడానికి పురుషుడే 
కారణం ఆన్న సిద్దాంతాన్ని నమ్మడానికి (పోదృలం ఇచ్చింది. ఆ నమ్మకమే 

ఆమెతోని ఆత్మాభిమానాన్ని రేకె తించింది. పురుషుడు అంటే ఆమెలో తిరుగు 
బాటు ధోరణిలో మాట్లాడటానికి నాంది పలికింది. ఆయితే ఒకటి రెండు సంవ 
త్సరాల నుంచి ఆమెలోని తీవధోరణిలో కొంత సడలింపు కనపడసాగింది. 
ఆమెలోని ఉ(గత్యం తగ్గి [(పళాంతత, మనోనిగవోన్ని సంతరించుకోసాగిండి. 

దానిఫలితంగా ఆమెలాంటి సంస్కారాలూ,భావాలూ వున్న ఎవరైనావ్య క్రి ఆమె 

జీవితంలో భాగస్వామి అవడానికి ముందుకొ సే ఆతన్ని వివావంచేసుకోవడానికి 
తీర్మానించుకుండి. 

తన వదినగారు ఆత్మహత్య చేసుకున్న సందర్భంలో పోలీసులు ఆమె 

ఇంటికి విచారణ చేయడానికి వచ్చారు. ఆలాంటి సమయంలో తనకు సజ్జన్ 

తారనిల్లాడు. చితకారునిగా నజ్జన్కు వున్న (ప్రనిద్ధి ఆమెకు తెలినినదే. అభ్యు 
దయభావాలు కలవారు ఆతన్ని తమలో కలుపుకోక పోయినా అతని వున్నత 

ఆదర్శాల్ని మౌాగం పొగిడేవారు. ఆంతకుముందు జరిగిన ఓచి త పదర్శనంలో 

రాన సజ్జన్ చితాల్ని చూనింది. దూరాన్నుంచి సజ్జన్ని స్వయంగా 

చూనిందికూడా. ఈవిధంగా సజ్జన్ తో ఆమె కలయిక అతని వేరు[పభ్యాతుల్క్యూ 

ఆదర్శాలూ పతాకస్థాయిని ఆందుకున్న సమయంలో జరిగింది. ఆదీకాక తన 
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వదినగారి వ్యవవోరంలో ఆతను ఆమెకు ఎంతో సవోయం చెకాడు. స్వతవోగా 

సజ్జన్ మంచిస్ఫురదూభవి. ఆకర్షణీయ మైన వ్యక్తిత్వం కలవాడు. ఇవన్నీకలిని 

ఆమెలో సజ్జన్ పట్ల కృతాజ్ఞతా భావాన్ని రేపాయి. తర్వాత ఆమెవైపు సజ్జన్ 

చాలా త్వరత్వరగా ఆకర్షింపవడటం, తనతో వివాహ(ప్రసావన చెయ్యడం అన్నీ 

వేగంగా జరిగిపోయాయి. 

జీవితంలో మొదటిసారిగా ఓ పురుషుని ఆకర్షణాపాళంలో చిక్కు 

కొన్నట్లు కన్య భావించింది. స్వభావనిద్ధంగా పురుషులంటే ఈసడించుకొనే 

మనస్తత్వం ఉన్న వనకన్య-పురుషులం టే హీనదృష్టిని ఆలివాటు చేసుకున్నా 

కన్యకు సజ్జన్తో ఏర్పడుతున్న ఈ చితబంధాన్ని స్వీకరించాలంటే సంకోచం 

కలిగేది, బహుకా ఆడేకారణం కావచ్చు ఆమె తనవైపు ఆకర్షింపఐడు తున్న 

సజన్ని ఒకవైపు ప్రోత్సహిస్తూ మరొకవైపు అతి నిడక్సాహపరుస్తూ 

వుండేది. . 

ఇంట్లోంచి వెళ్ళగొట్టబడిన కన్య బోయీలబస్తీలో అద్దెఇల్లు తీసుకునివుండగా 
ఆమె తండి నియోగించిన కిరాయి రౌడీ మూకలు ఆమెను చూసినపుడల్లా 

ఈలలు వేనుండేవారు. ఆసభ్యకరంగా సౌంజ్ఞలు చేసే వారు. వాళ్ళను చూని 

ఆమె చాలా భయపడి పోయింది. సమాజంలో గౌరవంగా బతకాలను కున్న 

(పతీస్తీ ఎవరో ఒక పురుషుణ్ణి జీవిత భాగస్వామిగా చేసు కోవడం అవసరం 

అన్న నిర్ణయానికి వచ్చింది. సజ్జన్ తో ఆమెకు వున్న పరిచయం మరింత 

గారంగా పెనవేసుకుంది. అతని కున్న ఆన్ని ఇళ్ళల్లో ఏఇంట్లో వుండమని 

సజ్జన్ (బతిమాలినా ఆమె ఆంగీకరించలేక్ష పోయింది. ఆయితే కర్నల్ ఇంటిలో 

వంటూ కూడా తాను సజ్జన్ పంచనే వుంటున్నట్టు భావించేది, మధురకు 

వెళ్టాలను కున్నవుడు ఒక్క సజ్జన్ మినహా ఎవరితోనై నా_ అన్న సమానులైన 

కర్నల్ సాహెద్తో కూడా వెళ్ళడానికి ఆమె సంకోచించింది. 

మొన్న సజ్జన్ ఆమెవె విచితంగా దెబ్బ తీకాడు. ఆతనిలా చేస్తాడని 

తను కలలో కూడ ఊహించలేదు. అమెలోని ఆత్మాభిమానం దెబ్బ తిన్నట్రయిండి 

అయినా సజ్జన్ తన విషయంలో చేస్తోన్న ప్రయోగాలు చూని ఒళ్లు లోలోన 
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పులకరించేది. ఆమె మనసుకు తెరవీ కలిగేది. వెదృప్టికి అందకుండా లోలోనే 
ఆర్థం కొని వాదాల్ని సృృషించుకుంటూ సజ్జన్ ఆమెవై విసీరిన వుచ్చును అమె 

మరింత గట్టిగా బిగించుకుంటూ పోయి ఆ తర్యాత తెలివి తేటలతో ఆమె 

(పవరినూ సజ్ఞన్లో పళ్చాత్రాపాగ్ని ని చల్దార్చడానికీ తయారయింది. ఆతను 

లేసిన తప్పుకు తానే బాధ్యురాలని నిర్ణయించుకుని సజన్ ఈ పర్యాయం వివాహ 

(పస్తావన తీసుకొ సే తాను వెంటన ఆంగీకరించడానికీ సంనిద్ధురాలై డీ, 

కాని ఇవాళ జరిగింది? సజ్జన్ ఆమెకు చెప్పాచెయ్యకుండా వెళ్ళాడు, 

ఆమెను ఒడిలెయ్యాలనే వుద్దేశం ఆతనికి వుంటే పరాయి దేశంలో, పరాయి 

యింట్లో, తనకు ఏమీ చెప్పకుండా పెట్టకుండా అందరిలో నవ్వుల పాలు చేన్తూ 

వెళ్లి పోవాల్సిన అగత్యం పమొచ్చిండ? రమా వదినగారు ఏమను కలకడ | 

ఆమె, ఆమె భర్గ ఇద్దరూ గదిలో కూర్చుని తన గురించి, సజ్జత గురించీ 

మాట్లాడు తూవున్నా కేమో! ఏమని ఆను కంటున్నాకో కడా: నన్ను పదీ మందిలో 
త లెత్సుకో వడానికి వీవ్లేషండా చేసాడు సజ్ఞన్_ పరువు బజారు పాణ చేశాడు, 

నీటిరోంచితీసీ గట్టుమీద వసీక 

ఆలా ఆమె ఎంత సేపు ఏడ్చిందో ఎడి, లచ్చి ఆమె కళ్లు పొకికట్టాయిం ఐరువుగా 

వున్న గ్వండె జేవక పడింది. మనస్సంతా ae క ఆమె కళ్లల్లో 

ఒకే రూపం నిలిచింది. ఆంత చకువూ, చురుకు దనం, ఆవేశానికి మారు పేరు 

పెట్టుకున్న చనకన; కావ్యాల్లో వర్ణించిన జోగినిలా మతీభమించి స్థంభించి 
గ 

వా న 1 
జసు పిల్లలా లిగెళి తన్నుకుంది. 

జా 

పోయింది. క్ల మాం తాన? న సం సిద్ధాంతాలు, 

చర్చులు- పరిక పలు, ఎలిక్షన్ , రాజకీయాలు, శ్రీ స్వాతం, (త్యం, సాహిత్యం, 

కళ, సంస్కృతి, జ్ఞానార్డం, విజ్ఞానం ఆంటే విరచుకపడే కన్య నిద్దరోతున్న 

దేవాలయంలా ఆస్నీ మరచి స్రాయింది. ఆమితే ఆమెని (ద, = ఆపస్మారక 

జడత్వం కాదు. మానవుడు త తన్ను తాను పోగా ట్టు కొసి ఆత్మ సాషాత్కారాన్ని 

పొందే మెలకువలా వుంది. ఇప్పుడు క్న్య వనకన్యగా లేదు. ఆమె నరనరాన 

ఒకే ఆకారం, ఒకే పలవరింత, సజ్జన్. అమె ళరీరంలోనూ, ఆత్మలోనూ 

అన్నింటా అతను వ్యాపించి పోయాడు. 
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బృందావనం అంతా తీరిగితిరిగి ఆలని పోయిన సజ్జన్ అక్కడే వ ధర్మ 

కాలలో కూర్చుని రాసనృత్యం చూన్తూన్నాడు. కృష్ణభక్తి పరాయణులె న కొంత 

'మంది గుజరాతీ సేర్లు తమ కోసం అని ఈ [పదర్శనాన్ని ఏర్పాటు చేసు 

కున్నారు. బయటి వాళ్ళు కూడా ఓ పాతిక మంది రాస కార్య కమాన్ని చూడ్డాని 

కని వచ్చారు. సజ్జన్ ఆధర్మ శాలలోనే ఒకగది తీసుకొని వున్నాడు. బృందా 

వనం రాకముందు సజ్జన్ ఎన్నో కలలు కన్నాడు. కాని ఇక్కడికి తీరా వచ్చి 

చూసిన తర్వాత ఆతనికి అన్ని చోట్లా నిరాశే ఎదురైంది. మన జానపద గీతాలూ, 

భారతీయ సాహిత్యాన్ని ఒకానొక కాలంలో ఉరూితలూవిన మన జానపద 

సాహిత్యం సంస్కృతీ కృవ్ణభ క్రితో [పాణం పోసుకుంది. ఈనాటికీ షోడళ 

కళలతో (పకాశించే కృష్ట చందుని బాల్య (కీడల్ని జ్ఞాపకంగా భద్రపరిచి 

వూజించే బృందావనంలో కృష్ణభగవానుడు ఆతనికి ఎక్కడా కనపడ లేదు. 

మధుర నుంచి ఇక్కడికి వచ్చే ముందు స్వప్నాలనే ఏవేవో జ్యోతుల్ని మనః 

మందిరంలో వెలిగించు కున్నాడు. కాని ఇక్కడ కంపు కొడూతున్న అధర్మం, 
మొగలు కాలం నాటి పటాటోపం తూనిన ఈర్వ్యాత ఆతని స్వప్నాలన్నీ చెరిగి 

పోయాయి. అతను వెలిగించు కున్న జ్యోతులన్నీ ఆరిపో సాగాయి. బృందావన 

క్షేతిం కేవలం డేబ్బు గుంజుకోవడానికి స్వార్థపరులు పన్నిన పన్నాగం అను 
కున్నాడు. అయితే ఆంత దట్టమైన చీకటిలో కూడా, అక్క డక్కడ కనపడు 
తోన్న భక గణం, (బజభూమి మీద తిరుగాడు తున్న విలిష్ట శరీరాలూ, సరళ 

మనసులూ ఆయిన బృందావన నివాసుల్లో మ్మాతం బృందావన్ శ్రీకృష్ణుని 

(ప్రతిబింబం కనపడుతూ వుంది. ధర్మకాలకు మధ్యగా వున్న పెద్ద గదిలో 

బృంద సంగీతం వాయించడం పా9రంభం కాగానే కాలషేపం చే ద్దామ నే 

వృ దేశంతో సజ్జన్ తన గదిలోంచి బయటి కొచ్చి నిలుచున్నాడు. 

(ప్రార్థనా, హారతితో పదర్శనా కార్యకమం మొదలెట్టారు. కృష్ణభగ 

వానుడు తన గొప్పతనం చాటుకుంటూ చేదాంతానికి సంబంధించి గూఢంగా 

ఏవేవో మాటలు చెప్పుక పోతున్నాడు. సజ్జన్ కు వినుగు పుడుతోంది. ఈ రాస 

లీలా నృత్య మండలి మేనేజరూ, ఇక్కడున్న పాండేలూ పూజారులూ అక్రమం 
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గానూ ఆపరిమితంగానూ లాభాలు గడించడానికి కృష భగవానుడు ఓ పనీ 

ముట్టులా వుపయోగపడుతున్నాడా ఆనిపించింది. కృష్ణళకికీ తలమాని కంగా 

ఎంచబడే ఈ వైష్ణవ తీరంలో, ఇక్కడి గుళ్ళల్లో. స్వామివారి పవళింపు సేవ, 
స్వామివారి ఉయ్యాల సేవ, ఆనందకందుడూ, సచ్చిదానందుడు ఆంటూ వ్వేవో 

వేర్లతో అమ్ముడు పోయే సరుకునూ, తీర్భ _పసాదాల్నీ అమ్మడానికి ఇక్కడి 
వ్యాపారస్తులంతా శ్రీ కృష్ణపరమాత్ము జ్ఞి ,వికయ ,_పతినిధిగా నియమించారా 

అను కున్నాడు సజ్జన్. అతని మాననికి అలసట ఇంకా ఎక్కువైంది. ఇదేనా 

'మన ధర్మం నిజస్వరూపం? భారత దేళంలో కోట్ల కొలది |పజలు శ తాబ్దారి 

నుంచి హృదయాల్లో దీపాలు వెలిగించుకుని ఉపాసన చేస్తున్న ధర్మం ఇదేనా? 
ఇతడేనా ఆ కృష పరమాత్ముడు? = 

ఇంతలో సన్నగా యీనెపుల్తిలా వున్న ఓ సొడుగాటి పురుషాకారం 

అంగుళం మందాన కోటా కొట్టుకున్న ముఖం మీదకి చీర ముసుగు సవరించు 
కుంటూ న్రీవేషంలో అక్కడికి వచ్చింది, వెదురుకర చీలు సోందేవచ్చే కరకరలా 

వుండి అతని కంఠన్వరం. వేషాన్ని బట్టి ఆతను యళోద పాత్రధారి అను 

కున్నాడు సజ్జన్= 

యకోద ఆంటోంది- “కృష్ణా, కృష్ణా, పాలు కుడిచి పొద్దన్ననగా ఆడు 

కుంటానికని వెళ్తావు. చద్ది అన్నం కూడా తినలేమ. ఎక్కడికి వెళ్లావురా?” 

కొడుకు రాక కోసం ఎదురు చూస్తూ నందుని భార్య విచారంతో అటూ 

ఇటూ పచార్లు చేన్తూవుంది. ఆంతలో నెమలి వింఛాన్ని రరించి నోటికి వేణున్న 

కరుచుకొని కృష్ణుడు రంగ|ప వేశం చేసాడు. బాలకృష్ణుని చూడగానే యశోద 

అంటోంది. 

యళోద: “నాయనా, నువ్వు వచ్చేసావా! నీకు తం|డిగారాబం ఎక్కు 

వై ందిరా. రాతనక పగలనక ఒకటే ఆటలు. బాబూ, నువ్వింక ఆలా 

ఆస్తమానం బయటికి వెళ్ళకురా. వూళ్ళోకి బూరాడు వద్చాడంటరా.” 

కృష్ణుడు; (నవ్వుతూ) ఎవరినమ్మా నువ్వు భయ వెద్దేది, నాలుగు 

వేదాలూ దొంగిలించి అనాడు సమాదగర్భంలో శంఖాసురుడు దాక్కోని వుంటే 

313 



నేనే కదటే చేప రూపంలో వెళ్ళి వాణ్ణి హతమార్చింది. అస్పుడు కూడా బూది ' 
రాలేదే అమ్మా! అక్కడ కూడా కానరాలేదే నీ బూచోడు.” 

యళోః (ఆళ్చర్యంతో) “బాబూ. ళంభాసురుడనే రాక్షనుణ్ణి నువ్వంటా 

చం పేనింది. ఆయితే నువ్వేనా చేప రూపంలో సము[చంలోకి వెళ్ళిందీ! 

కృషడు “అవునే, నేనేనే వెళ్లింది.” 
శం ౧ 

యకోదః “వోరి విడుగా, నువ్యన్న మాటః" 

కృష్ణుడు! (నవ్వులాటగా) లేదే, నేనుకాదే నాన్నగారే ఆలా చెయ్యమని 
చెప్పారు. ఆమ్మా నీకేం తెలుసునే నా తడాఖా! యమునానది ఒడ్డున చెట్ల కింద 

ఆలమందలు మేస్తోంటే నేనేకదే యమునలో దూకి పాతాళానికి వెళ్ళింది. నాగ 

వాజు పడగల మీద నాట్యం వేని నేనేగదే వాడి పొగరు అణచిండి. మతి 

ఆక్కడ కూడా నాకు బూచోడు కన్పించలేదే అమ్మా.” 

ఈ పధంగా బాలకృష్ణుడు తాబేలుగానూ, వరహంగానూ, నరసింహం 

గానూ వామనుడిగానూ ఎలా ఆవతారాలెతి ందీ, ఏమేం ఘనకార్యాలు చేసిందీ 

పూనగుచ్చి నట్లు వర్ణించాడు, వామనావతారంలో తాను ఏమి వేనిండి వర్ణిస్తూ 

ఇలా చెప్పాడు 

“అమ్మా. బలిచక్రవర్తిని ఎలా అణిదానో తెలుసా. బాహ్మణుడీ వేషం 

ధరించి బలిచక్రవర్తి దగ్గిర కెళ్ళి మూడు ఆడుగులు దానం ఇమ్మని ఆడీగానే. 

అడిగిందే తడవుగా ఆ అమాయకుడు సరే ఆన్నాడు. అంతే మూడు లోకాల్నీ 

ఆ|క్రమించు కున్నాను, ఒకపాదం సాచి స్వర్గాన్ని ఆకమిందానే. మరో పాదంతో 

పాఠాళాన్ని అక్రమించానా మూడో పాదానికి చోటు లేకపోతే నా నెత్తిన వెట్ట 

మన్నాడే. అంతే ఆతని తల మీద కాలు వెట్టి పాతాళానికి తొ క్కి వేళాను. 

అక్కడా బూచోడు నాకు కనిపించలేదే.' 

యశోద: (ఆశ్చర్యంగా) *'ఆయిణే నామనుడి వేషం వేసింది నువ్వేనం 

టారా బాబూ. బగిడ్మకత్రవరి నీ మోసగించింది నువ్వేనన్న మాట.” 
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కృష్ణుడు: ఆవునే. నేనేనే మోసగించింది.” 

యళోద: “మరైతే బాబూ, ఈ గంగతల్రి నీ పాదం నుంచేనా పుట్టింది? ” 

కృష్ణుడు: (నవ్వులాటగా “లేదే నాన్నగారు అలా చెప్పమని చెప్పారే.” 

యశోద: “ఆందుకనే నేను అప్పట్నుంచి. మొత్తు కుంటోంది. నీకు 

ఆటలోనే తీరిక వుండదే. ఇన్ని పనులు ఎలా సాధించ గలిగావూ అని," 

సజ్జన్ రాసలీలను చూన్తూ మధురానుభూతి పొందు తున్నాడు. లీలలకు 

ఏజెంటుగా పనిద్ధి కెక్కిన కృష్ణుడు ఈ బూచిలీల రచయిత కలంలో మామూలు 
మనిషిలా [పాణం పోసుకున్నాడు, మనుష్యాకారంలో వున్న భగవానుడు 

ఆనాది కాలం నుంచి తన శక్తి సామర్థ్యాన్ని నిరూవించుకుంటూ చరితను సృష్టం 

దాడు. ఇన్ని యోగ్యతలు ఆర్హించినా అతని వినయసంపతి అపారం, అతను 

నెమ్మదిగా వికాసం పొందుతూ వచ్చాడు. ఆతని తల్లి అంటే ఈ భూమాత. ఈ 

మానవుణ్ణి ఇంకా కురా?డిగానే చూస్తూ వుంది. కడుపునిండా మమకారాన్ని 

పెంచుకున్న త్రి కొడుకు ఎంతెంత ఘనకార్యాలు సాధించినా ఆమె నమ్మదు, 

కారణం తల్తికి కొడుకు ఎప్పుడూ కొడుకులా వుండాలన్న కోరిక వుంటుంది కదా! 

తల్లి అనగానే సజ్ఞన్కు పరలోంకలో వున్న తన తల్లి జ్ఞప్తికి వచ్చింది. 

రెండు నీట్ చుక్కలు కళ్ళల్లోంచి రాలాయి. అక్కడ కూర్చుని ప౦దర్శనాన్ని 
చూస్తున్న వాళ్ళంతా తనలాగే పరమానంద భరితులవు తున్నారని గమనిందాడు. 
కృష్ణునిలోని ఈ మానవాంశాన్ని పతి మనిషి గురిసాడు, సర్వ శ క్రి మంతుడైన 

భగవంతుడు తన భక్తుల భయాన్ని పోగాడు తున్నాడు. కొడుకు మీద వుండే 
(పేమకొద్దీ తల్లి బూచాడు అని భయవెబ్దొచ్చు. కాని ఆతను కూడా స్వయంగా 

భయాన్ని పోగొట్టుకుని అనందమయు డయ్యాడు. 

“సర్యశకి, సంపన్నుడైన భగవంతుడు తను సృష్టించిన ఆటంబాంబు 

లంటే కంపించి పోతున్నాడు. మహా మారణాయుధాలంటే భయాన్ని వీడిన రోజు 

"ఇలాగే మళ్ళీ బాల్య రూపాన్ని ధరించి నవసంస్కృృతీ నిర్మాణానికి పూనుకో 

గలుగుతాడు. కచ్చంగానూ, మత్స్యంగానూ, వరాహంగానూ, నరనింహంగానూ 
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ఇన్ని రూపాలల్లో అవతారాళెత్తి విఘ్నాలనే'లాక్షనుల్ని తరిమిన భగవంతుడు, 

ఆటంబాంబు అనే మవోరాక్షనిని సంహరించి, మమతల్ని పంచివెట్టే భూమాత 

నిర్భయుడై. ఆతిస్యాలావికంగా వచ్చి నిలబడిన రోజు ఎంత శుభకర మెందో? 

ఆటువంటి సహజమెన రూపసంపత్తిని దర్శించి ఎవరు ముగ్గులు కారు? ఆటు 

వంటి భగవంతునివె నమ్మకం వుండాలని మనసు అంటోంది. భగవంతుడు 

మన ఆత్మ విశ్వాసానికి [పతీక” రకరకాలుగా సజ్జన్ ఆలోచించడం మొదలు 

పెట్టాడు. 

ఆతనిలో కలిగిన ఈ ఆలోచనా పరంపర ఆతని ఆలసటనంతా క్షణంలో 

పోగొట్టింది. కొత్త ఉత్సాహం, సరికొత్త ఆలోచనలు ఇతనికి నూతన శక్తినీ, 

స్ఫూర్తినీ ఇచ్చాయి. ఆతనికి హాయిగా నిద్ర పట్టింది. ఆ రోజుంతా అతనికి 

ఒక్క-మారు కూడా వనకన్య బ్రవ్మికి రాలేదు. 

మక్నాడు వుదయానే ఓ గుడి బయట ఆరుగు మీర కూర్చుని “జ్ఞాన్ 

గురడి” స్కెచ్ గీనున్నాడు సజ్జన్. ఆతల్లి వెతుకుతూ కన్య నిధి వనంలో 
తిరుగు తోంది. బృందావనం వెళ్ళి తీరు తానని కన్య పట్టు పట్టింది. బృందా 

వనం, లండన్, న్యూయార్క్, బొంబాయి, కలకత్తా, ఢిల్రీవంటి మవోపట్టణం 
కాకపోయినా సందులూ, గొందులూ ఇరుకుగా వుండే బసీలూ సుపసిద్ధమైన 

దేవాలయాలూ, ధర్మ సంస్థలతో నిండివుంటుదనీ, తెలియని వ్యక్తిని వెతకడం 
చాలా కష్టం ఆనీ ఎన్నో చెప్పాడు లాలా మురళీ మనోహర్. కొని కన్య ఒక్కటీ 

వినలేదు. 

నిధి వనంలో వెతికి వేసారి తవ్పీ పోయిన తన వెన్నిధిని మరెక్కడైనా 

వెతుకు దామన్న ఉద్దేశ్యంతో ఆశలు ఉడిగిన మనస్సుతో తిరిగి వచ్చేస్తోంది. 

సజ్జన్ ఆమెకు ఆక్కడ కనపడలేదనే కొరత తప్ప తాన్నేన్, బె జూలాంటి 

ఆమరగాయకులకు గురుతపోభూమి కావడం చేత ఆనాద యోగిపుణ్య న్గలాన్ని 

దర్శనం చేసుకుని ఆమె కొంతవరకు సంతుష్టురాలే ఆయింది. నిధివనం ఈనాటికీ 

ఒక యుగంలో కృష్ణుడు విహరించిన బృందా వనాన్ని మైమరవిస్తుంది. దట్టమైన 

పొదరిళ్టూ. ఎక్కడికక్కడే అల్లుకు పోయిన లతలూ, చెటతోనూ నిధివనం 
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చూడ్తానికి ఎంతో నిండుగా వుంటుంది. ఒక చోట +థిలా లుంచే, మరో చోట 

మూడు నాలుగు చెట్లు ఒకదాని కొకటి దగ్గరగా పచ్చని పందిరి వేనినట్టుగా 

వుంటుంది. ఒక్కో చోట అజాగత్తగా పోయే యా(తీకుని విస్తాల్ని చింపు 

తోంది కరీలం ముల్లు పమషుల కలకలలూ, చెట్ల కీవాడు కోతులు దూకుతుంది 

ఆకుల గలగళలలూ..లేడి పిల్లలూ గ౧ంతులూ అన్నీ చూసోం టే సజ్జన్ కనపడ 

లేడన్న ఆందోళనగా వున్న వనకన్యకు మనళ్ళాంతి లభించింది. కాని ఆడి ఎంతో 

సేపు కాదు. సజ్జన్ కోసం ఇక వేటాడలేక ఆరోజుకి ఇంటికి మరలి పోతోంది 

కన్య. స్వామీ 'వారిదాసు సమాధి మీద కళ్ళద్దాలు తగిలించు కొని ఒంటి న్నిండా 

భస్మం పులుముకొని మీసాలూ, గడ్డాన్ని జుత్తునూ గొరిగించుకుని, లంగోటీలు 

బిగించి నిషేపరాయుళ్ల మాదిరిగా ఓ సాధువుల బృందం కు9ఠీపతీ లేకుండా 

ఇషం వచ్చిన బాణీలో కన్నడ రాగంలో హరిదాసు రానిన భజనను సంకీర్తనం 

చేస్తున్నారు. 

మాయీరి సహజ్ జోరీ (పగట్ భయా జోరంగ్కి 

గార్ క్యామ్ ఘన్ దామిని జైెసె 

ప౦థమ్ హూ, హుతీ వ్ హూ ఆగే హూ! 

రహేహైనటరిహైత్రె సే 
ఆంగ్ ఆంగ్ కీ ఉజరాయీ నుఘరాయీ 

చతురాయీ సుందరతా ఐసే. 

ఓ సఖీ, తెలువు నలుపూ ళరీరద్భాయల్లో ఈ కనివిసోన్న జంట అచ్చంగా 
మేఘం, దాని మధ్య మెరిసే మెరుపులా వుంది. ఈ జంట చాల సనాతనమెంది, 

[పాచిన కాలంలోనూ వుంది (సత్యనారాయణుల రూపంలో) ఇప్పుడూ వుంది 

(రారా కృష్ణుల రూపంలో) ఇక ముందు కూడా వుంటుంది. ఈ జంటకు 

వియోగం, వేర్పాటు ఆ-టూ లేదు, చాతుర్యం, సౌందర్యం స్యయంగా మూ ర్రీ 

భవించినట్లగా వీరి అంగాంగ ముల సౌషవం తెల్పుతోండి. 

ఏదో ఆద్భృశ్య హసం ఈ భజన గీతాన్ని ఆశీస్సు రూపంలో ఆమెకు 

వినివించినట్టు కన్యకు అనివించింది. నిజంగా ఆమె సజ్జన్ జోడి. ఓక థ్రీ, ఓక 
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పురుషుడూ కలిసే జోడీయేగా అయ్యేది దోనికి దేశం కాలం ఆంటూ సరివాద్దులు 

లేవు. ఈ కలయిక అనేవి ఈనాటిది కాదు. ఒక నాటిది కాదు. ఆనాడి కాలం 

నుంచి వస్తోంది దానికి ఆద్యంతాలు ఆంటూ లేవు, 

24 
“భార్యా భర్తలు" శ్రీ వురుషుడు కలిన్న దాంపత్యం దేశానికి కాలానికీ 

ఆతీతమైనది. అతి నిత్య సత్యం. దానికి ఆంతం ఆంటూ లేదు. 

శనకూ డాక్టర్ కీలాకు మధ్య వున్న మార్మిక బందం వల్ల పట్టాల్లో 

చుట్టూ (శ్రీచ[కంచేత ఖంధింప బడిన దేవతలా మహీషాల్ వున్నాడే కాని, 

నీద్ధాంత రీత్యానూ. న్యాయంగా చూసినా కళ్యాణీకీ తనకూ మధ్య పెనవెే 
కున్న బంధాన్ని మహీపాల తృణీకరించలేదు. ఆ సత్యాన్ని తను బలవంతంగా 

నైనా ఒప్పుకోక తప్పదు. రెండు రోజులు ఇంటీ నుంది దూరంగా వున్నా చివరికి 

ఆ బలనంతమే మహీపాల్ని కర్నల్ కారు మీద కూర్చో పెట్టి అత ్దీ ఆతని 

ఇంటిక్ తీసుకు పోతోంది. 

బావ మరిది పెళ్లి సందర్భంలో సమారాధన రోజు ఆతనికీ వీలాక్తూ 

మధ్య వున్న sites సంబందం పెద్ద గాథగా మారి ఆతనికీ కళ్యాణీకీ మధ్య 

ఓక అఘాతాన్ని ఏర్పరిచింది. ఆ పా యో ఆఅతనీ రెండు రోజుల | [వవా వాసం 

స _& ' ఎన్నో మునకలు వేసాడు. షీలా _ మహీపౌల్ = కళ్యాణీ + మహీహెల్ 

సమీకరణం ఎప్పుడో సమానం కాజాలదు. రెండు పొరల తన వ్యకి త్వాన్సి 

ఆతనింక ఎన్నాళ్ల కాపాడు కోలేడు. ఈద్వంద్వాత్మక జీవితాన్ని ఆతను 

ఎక్కు_వ రోజులు గడపలేడు. 

mm 

షక 

ఉదయం. re గంటో గంటంబావు [కిళం ఆతడి రీష సు కెళ్ల దానికీ 

కర్నల్ షీలా ఇంటికి వచ్చాడు, కర్నల్ని చూడగానే ఆతని మనస నస్సు సము దపు 

పోటులా పొగింది. తర్వా త కొంత సేపటికి గా” సముదపు ఆటులా ఫర్జాంగుల 
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రూరం వెనక్కు తగ్గి సన్నని వోరుగా మారి వడణారస [కందనంగా మార 

లేదు. షీలా ఇల్లు విడిది తన ఇంటికీ పోవాల్సి వుంటుందని ఆతనికి తేలుసు, 

పుట్టింటిని ఒదలి మెట్టినింటికి వెళ్లి పడుచులా వుంది మహీపాల్ ఆనుభవం 

తన ఇంటికి తాను వెళ్ళక తప్పదు. లేక పోశే మార్గాంతరం లేదు. భార్యా భర్తల 

దాంపత్యం !పపంచంలో వుండనే వుండి. ఆక్ సిత్యమైనది. దానికి పరిసమావ్రి 

అంటూ లేదు. ఆటువంటి చిరసత్యాన్న సంహ్మె ర సంపన్ను డైన వున్నళ 

భావాలున్న మహీపాల్ ఎలాతోని రాజంటాడుః 

ఇంటినుంచి పారిపోయి పోలీసులచేతులో పట్టుబడి తిరిగివస్తోన్న కుర్రాడ్లా 
రెండు రోజులు ఇంటేసీ ఇల్లాలిని మరచిస సర్వసంగ పరిత్యాగం విలాస వైభోగం 

ఆనే రెండు గొలుసులకు రెండు చివరలూ తగిలించి వేలాడ డీసీన వుయ్యాల 

మీద తిరుగు బాటు బేస్తోన్న మనస్సును ఊవితవ్ ఇవ్వాళ కర్నల్ కారులో 

మహీపాల్ ఇంటికి తిరిగి వెళ్లు తున్నాడు. షీలా ఇంటి నుంచి బయలుదేరే 

ముందు ఆమె యంతంలా చూస్తూ నిలజండిండ్. 'ఆమెకళ్ళను చూస్తోంటే కనపడ 
కుండా కొండ సొరంగంలో (పన వాంచే సెలయకా అన్నట్టు ఆనివించిండి మహీ 

పాల్కి. అతను తన మనస్సున మౌనం జ ఇసుప పెట్టెలో బంధించి వేశాడు, 
ఆలా చేసోంటే దానిలోంచి పుట్టిన ధ్వనే | క్రమంగా. ఆతని నిద్ధాంతాలకు 

ఆఘాతంగా మారిండి. ఎని, న తరచిచూనినా అతను తన తన పాతసిద్దాంతం దగ్గరకే 

వబ్బాడు భార్యా భర్తల గ త్యమైనది. అనంత మెంది. ఆ భెధ్య మైనది. 

కర్నల్ సాహెబ్ మందులషాస్త వెనుక లాగంలో వ నకన్య వుంటోన్న 

గదిలో చిన్న ఏల్లాడైన తపోధన్తో కూర్చునివుండి కళ్యాణి, కర్నల్ ఆమెను 

అకృ_డికి విలిపించాడు, రెండ రోజుల తపస్సు ఆమెను ఎంతో ఆవేదనలో 
ముంచెత్తి ఆమె ఇప్పుడే స్నానం చేసివచ్చినట్టు నిత్య నూతనంగా వుంది. ఆమె 

ముఖం [ప్రశాంతంగా కనపడుతున్నా తుఫాను చెలరేగిన తర్వాత పరి కుభంగా 

కనవడే వీథిలా వుంది చిన్న తాడు తపోరన్ కుర్చీమీద కాళాడిస్తూకూర్చున్నాడు, 

బిగుసుకు పోయిన ముఖ కవళికతో గదిలో అడుగు వెట్టాడు మహీపాల్. 

అతని వెనుక కర్నల్ వున్నాడు. కళ్యాణి మహీపాల్ ఇద్దరూ అ(పయత్నంగా 
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పరస్పరం చూసుకుని వెంటనే దృష్టి మరల్చు కున్నారు. ఇద్దరినీ విడదీయలేని 

బంధం అంటూ ఒకటుందని వాళ్ళిద్దరు నిమిష మాత్రంలో (గహించినా ఇద్దరి 
మనస్త త్వాల్లో వుండే వై రుధ్యం వాళ్ళను ఎడమొహం వెద్దేటట్టు చేనింది.. 

కళ్యాణి తల దించుకుంది. పక్కకు తిరిగి తపోధన్ని చూసున్నాడు మహీపాల్ . 

తపోధన్ మూతి ముడుచుకుని తం|డిని తెల్ల పోయినట్టు చూడ సాగాడు. 

తండి తనవైవు అదే పనిగా మెల్లిగా చూసోంటే ఎప్పుడు వాగే ఆతని నోరు 
మూత పడివుంది. నింవాం ఎదరుగా వచ్చి నిలబడితే ఏమి చేయ్యాలో తోచని 

మనిషి ఆలాగే కళ్ళప్పగించి చూస్తాడు, తండడిని చూడగానే భయంచేత తపోధన్ 
కూడా ఏమి మాట్లాడితే ఏం [ప్రమాదం వన్తుందోనని కన్నర్ప కుండా మహీ 

పాల్ని చూడ సాగాడు. చిన్నవాడి మీద వ్యామోహాన్ని తండి ఆపు కోలేక 

పొయ్యాడు. ఆరని ఠళ్లల్లోంచి మమకారం వర్షించింది. విలాస పురుషుడైన 

తనను క్షమించరేని స్థితిలో వున్నట్లు [(గహించి సంకోచంతో నిండి పోయాడు. 

ఈ వీలలంతా పరాయిన్తీతో నా సంబంరాన్ని చూసి ఏమను కుంటారో!”” 

పాత (పళ్ని మళ్ళీ కొత్త మునుగు వేసుకుని అతని అంతరంగాన్ని 

పొడిచింది. ఆ పరిస్థితిలో తపోధన్ ఆక్కడ వుండడం ఆతనికి ఎంతో నిగ్గు 

జకేటబుగా ఆనివించిండి. కోపం కూడా వచ్చింది. విల్తాడి ఎండి సోయిన జుటులో 

వేళ్ళను పోనిస్తూ *ఏరా” ఇవ్వాళ నూలుకు వెళ్ళలేదా అని ఆడిగాడు. 

“ఇప్పుడు వెళ్ళతానండి” 

కొడుకు తలమీద నుంచి దృష్టిని కళ్యాణి మీదకు మళిన్తూ “ఇవ్వాళ 
పిలిలు ఆకలితో స్కూలుకు వెళారా?ో అని (పశ్నించాడు. 

కళ్యాణి మాట్లాడ కుండా వూరుకుంది. ఆమె ఏమీ సమాధానం చెప్పక 

పోయేటప్పటికి మహీపాల్ కు కోపం వచ్చింది. కశ్లిరచేస్తూ ఆతనేదో మాట్లాడ 

బోయాడు. ఇంతలో ఆమె కుడికాలి మసైలు సవరించు కుంటూ దించిన తల ఎత 

కుండానే సమాధానం చెవ్పింది- “రజ్లో శకుంతలా ఇద్దరూ వంట చేస్తున్నారు. 
తపో, నువ్వింటికి వెళ్ళు. మేం ఇప్పడే వచ్చేసాం” 
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“అవును జాబూి నువ ముందు పద. మేం ని వెనుకనే వచ్చేసాం” 

ఇంటికి వెళ్ళడానికి లేస్తూ తపోదన్ తండిని తల్లినీ ఒకసారి పరకా 
యించి చూసాడు_“నాన్నగారూ. ఆమ్మను ఇలా బాధ పెట్టకండి” ఆంటున్నట్టుగా 
వున్నాయి ఆ కురాడి చూపులు 

తపోధన్ గదిలోంచి జయలటికి వెళ్ళిపోయాడు. కొన్ని క్షణాల వరకు 
నిళ్ళబ్దం, కళ్యాణి మహిపాల్ ఇద్దరు తలలు దించు కున్నారు, ఎలా కలపాలి 
అనుకుంటూ . ఏమీ తోచక కింద 'పెదిమని వె పళ్లవరసతో వూరికే లాగు 
తున్నాడు కర్నల్. 

“వీళ్ళ మధుర నుంచి ఎప్పుదొసారు?” అంటూ కర్నల్ని పలకరించాడు 

మహీపాల్. 

“రేపో ఎల్లుండో వస్తారను కుంటాను, విన్నో నాలుగు రోజులే శలవు 
పెట్టింది"! 

మ ఓకణం నిశ్శబ్రిం, _పసంగాన్ని ఎత్తుతూ కర్నల్ కళ్యాణి వైపు 

తిరిగి “వదినగారూ జరిగి పోయిందాన్ని మీక మరిచిపోండి. ఈ కీచులాట 
ఇప్పుడు ల్ ఇద్దరి మధ్య మాతమే లేదు, ఇంష్లో పెరిగి పెద్దవుతోన్న వయసు 

వచ్చిన విల్లలున్నారు. వాళ్ళ సంగతి కాస్త ఆలోచించండి. వా మను కుంటారు? 

ఇంట్లో వూవావచ్చిన సంతానం వుందని [గహించి కాస్త గుట్టుగా మసులుకోండి" 

ఆని అనారు, 

"అయ్యో, ఈమెగారా? అరవై ఆకు జన్మలెత్తినా మారదు. మవో 

మొండిఘటం. అమ ఆలోచనా పద్ధతే అంత, వద్దన్నదాన్ని లశ్షసార్లు వర్తి 
స్తుంది ఆవు... పొంగే గ యకక పరువు తక్కువ కదూ! ఈమెగారంటే-” 

డో oa బ్ Wr heer ta » ఎడి అం రం. నువ్వుం ధూరకుంబావా తదా? ఇంత పె 
ముట్ 

స్త్ 
hy 

కచేయితివ్షు.' 

“ఎప్పుడ చంకనాకి పోయాడు, రచయితగారికి తన ఇంట్లోనే గౌరవం 
ళు . బక వో ఖై | లేదు, వియజివాళ్స సంగతి చేరే అతగాలా? కీని గాజులు పగిలిపోయి కుంకం 
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బొట్టు చెరిగి పోయిన రోజు ఈరచయిత విలువ అప్పుడు కాని దీనికి తెలియదులే" 

ఆంటూ గదిలో పెద్ద వెద్ద ఆంగలు వేస్తూ పచార్లు చెయ్య సాగాడు మహీపాల్, 

కళ్యాణీ ఆలాగే తల డించుకుని వుంది. 

[పసంగాస్నీ మళ్ళీ లేవరీస్తూ కర్నల్ “నుహీపాల్ మీపట్ల లాలా 

దురుసుగా వ్యవహరించాడు. ఈమాట అతని ముందే చెప్తున్నాను. కాని 
“ఆయనకు మీరంటే ఎంతో గౌరవం వుందండి. ఆమాట కూడా నేను ఆతని 

సమక్షంలోనే అంటున్నాను” అన్నాడు కళ్యాణితో. 

విలాసపురుషుడై న మహీపాల్కు కర్నల్ మాటల్లో న్యాయం కనిపించింది. 

"నువ్వు కాదు, (బవ్మోదులు దిగొచ్చి చెవ్పినా ఈమెగారు ఒప్పుకుంటారనా! 

అప్పటికి కూడా నేనామెగారిని గౌరవిస్తానంచే ఆమెగారు ఒప్పుకోదు. ఆరే, 

ఒప్పుకునే విషయం అలా వుంచు. నేను 'గొంతుచించు కొని ఆరవడం పెడబొబ్బలు 

వెట్టడం ఈమెగారికి కనపడుతుంది కోని, నేను దానికి ఎంత విలువ ఇచ్చేదీ, 

చేయూత ఇచ్చేదీ (గహించదే. నా మాటను తడిచి పారేస్తుంద్. ఆయినా ఎందుకు 

ఒప్పుకోవాలి. నాలో ఆంతా చెడేతప్ప మంచి ఆన్నది రవ్యంతైనా బే” ఈవిడ 

. గారి నమ్మకం. నేనేదో ఈవిడగారికి క, [తువు ఆయినట్టు ఒాక్వుందే.... "లని 

ఆంటూ పళ్ళు పటపట కొరుకుతూ “చదడుశ్చరాని మూర్చురాజు, శెలివితేటర్లేని 

గొడ్డు” అన్నాడు. 

“మహీపాల్*” ఆంటూ కర్నల్ బిగ్గరగా గద్దించాడు. 

కర్నల్ వాడిసున్నా మహీపాల్ ఆగలేదు. “ఈ ఆడది నా జీవిరాన్ని 

నాశనం చేసింది. నేను చె ప్పేడి ఎప్పుడూ పట్టేంచు కోలేదు. 'ఈ మగడు ఆసలు 

ఏమి ఆంటున్నాడూ, వీడికేం కానాల అని ఎప్పుడైనా ఆలోచింవిందా?” 

"సరేలేవోయ్, మేం చెబుతున్నాంగా-” 

కర్నల్, నాకు కోపంలేదు. నా మనసు అట్టుడికి పోతోంది. నా 

కడ పులోని ఉ | కోషాన్నంతా ఈమెముందు నువ్విక్కడ వుండగానే వెళ్ళలోసు 

కుంటాను. ఇప్పుడు నేను నలభళయ్యోపడిలో పడ్డాను. నేనేం వయస్సులో వున్న 
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యువకుణ్ణి కాదు. కాసేషప కీచులాడుకుని వెంటనే మరిచి పోవడానికి, నేను 

జీవితంలో బాగా అలిసి పొయ్యానురా. నాకు తోడుకావాలి. వ-హా ఓవీకవుంటే 

ఇంకో పదేళ్ళు రాయగలనేమో! జీవిక నాకేం ఇవ్వలేక పోయినా చింతలేదు. 

చింతా చీకూలేకుంటే చాలు, నాకు కావలనింది మనళ్ళాంతిరా, ఆదేరా ఈవిడ 

లేకుండా చేసేది”. 

“ఆయికే చెప్పండి అన్నగారూ, ఆయనగారికి మనళ్శాంతి దొరికే చోటుకే 

పొమ్మనమని" అని చటుక్కున అందుకుంది కళ్యాణి, 

*మాళావా? చూళావా![! అదీ ఈవిడగారి తంతు. ఇడదేవరుసో 

నేన్స సముదాయిస్తాను, నువ్యూకరుకో మహీపాల్ ఆంటూ కర్నల్ 

ఆరిచాడ. మళ్ళీ గొంతు స్థాయిని దించి మామూలు ధోరణిలో కళ్యాణితో 

ఆన్నాడు. “*ఒదిసగారూ, నన్ను కోంచం చెప్పని వండి, విషయం ఆంత తేలిగ్గా 

తేలిపొయే§డ కదండీ, చెప్పడ ల! నావర్ణి ఏదైనా పౌరపాటు వుంటే నన్ను 

క్షమించండి. ముందే మిమ్మల్ని వేడు కుంటున్నాను. మహీపాల్కు మీరు నచ్చ 

చె వ్పేపద్ధతి అంతో mrs ఇ నా ఆలి, పాయం . మహీపాలేమీ కడిగిన ముత్యం 

ఆని నేను అనడంలేదు. అతనిలో లోపాలు వున్నాయి. కాని మహీపాల్ మాదిరి 

దాపరికం తేకుండా నిర్మొహమాటంగా నుండే నునుషులు (పపంచ? అంతా 

గాలించినా వేళ్ళమీద లెక్క పెట్టొగ్చు. నేను: ఆబద్ధం చె ప్పడంలేయ, మహీ 

పాల్ కీ వతాసుగా చేప్పేమాటలు కాను. నేడూ వ్యాపార స్. లౌకకం తెలిసిన 

వాజ్ధ, పదిరకాల మనుషులు నాదగ్గరకు రోజూ వచ్చి పోతుంటారు. మననాడు 

కదా ఆ) మనం ఆతనికి విలున ఇవ్వక పోవచ్చు. కాని ఆతని గుణసంప త 

యోగ్యతా: చూసి పెద్ద వెద్ద వా తలవంచు కుంటారంకి, వదినగారూ”, 

కాలిపోయిన న్గ రెట్టు వేళ్ళ మ్ ఆదిమ తల వంచుకుని మహీసాల్ 

కుర్చీలో నిటారుగా కూర్చోని కర్నల్ తన్ను పొగడుతుంది మైమరిచి నట్టుగా 

వింటున్నాడు. కర్నల్ ఆతి పొగడలో ముంచెతి ఒక విధంగా అతని నిరంకు 

శత్వాన్ని కట్టేసాడు, కర్నల్ మళ్ళీ ఆన్నాడు. "చూడండివదినగారూ, మహీపాల్ 
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లాంటి రచయితల విలవ ఒక్క విదేళాల్లోనే తెలుస్తుంది. ఆటువంటి (పతిభా 

విశేషాలున్న వ్యకి ఇలాంటి కష్టాలు పడుతున్నాడు. ఇన్ని మంచి గుణాలున్న 

వ్యకి లో ఏదో ఒక చిన్న లోపంవుంచి మనం దాన్నే పట్టుకుని వేళ్లాడ కూడదు. 

ఆలోపాన్ని మనం ఆంతగా పట్టించుకో కూడదు". 

తన వుపన్యాసం ఆంతటికో ఆవి కర్నల్ మౌనం వహింరాతు. గది 

ఆంకా నిశ్చబ్ధంగా వుంది. ముగ్గురూ ఆలోచనలో పడ్డారు. ఎడమ దేతి వేలు 
కున్న రవ్వల వుంగరాన్ని ఏమి తోచక ఆటూ ఇటూ కదిలిస్తూ కూర్చున్నాడు 

మహీపాల్. సన్నగా దగ్గి కర్నల్ మళ్ళీ [పాఠరంభిందాడు- “పీరు మహీపాల్ని 

ఏమీ ఆనకూడరని నేను చెప్పడంలేదండి. కాని ఏమైనా అనదలచు కుంటే ముందు 

అతని మానసిక పరిస్థితి ఎలా వుందో కాస్త గమనించండి. ఇప్పుడు చూడండి. 

మీలో మీరు పోట్లాడు కుంటూ అసలు రహస్యాన్ని విల్లల ముందు బయట 
పెట్టేసారు. కాలం ఎంత చెడ్డగా వుందో మీకు తెలుసు కదా! అందరూ ఎదిగిన 

కురా9ళ్ళూ, ఆడవిల్లలూ ష్ కొద్దిగా కొలు జారినా” 

"అదేనండి ఆన్నగారూ, నేను ఆయనగారితో మొదట్నుంచి మొత్తుకునేది. 
మరే కారణంలేదు" ఇంత సేపటి నుంచి నోరు మెదప కుండా వింటోన్న కళ్యాణి 
కంఠంలో ఒక్కసారి సంచలనం వచ్చింది ఆమె మాటలు విన్న మహీపాల్ 

కనుబొమలు మీదకు ఎగరేసి భార్యవైపు తిరిగి ఆమెను ఏడో మం తించేవానిలా 

కళ్ళు వెద్దవిగా చేసి చూసున్నాడు కళ్యాణి ఉదేకంలో వున్నా మర్యాదను 
పాటిస్తూ [పళాంతంగా "మేము ఏదైనా సహిస్తాం. ఇకచెరూ, ఆపతిష్ట అంటూ 

అంటున్నారే, ఆవి వారికే తిన్నగా చెప్పండి. మాకింత విషం ఇస్తేబాలు. మా 

ఇంట్లో ఎవరికి ఏ చెడ్డవేరు వచ్చినా సహించేది లేదు. ఆయనే కానీయండి 

విల్లలై నా కానీయండి” అంది. ఆమె ఆలా మాట్లాడుతోందే ఆమె ముఖం 

తేజస్సుతో కళకళ లాడీంది. 

శం తేజస్పే మహీపాల్ కి ఆదర్శం. ఈ ఆదర్శాన్ని పొందాలని ఆతనెంతగా 

(ప్రయత్నించినా వాస విక జీవితంలో పొందలేక పోయాడు. దానిక్కారణం 
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కళ్యాణీ మంకు పట్టూ మొండి స్వభావమూను. “ఈమె నాసాహీతీ వక్తిత్వానికీ 

ఒక్క_ రోజు _వేరేపణ ఇచ్చిన పాపాన పోలేదు. ఎప్పుడూ నన్ను వ్యతిరేకిస్తూ 
వుండడమే ఈమెగారి పని. పాతివ్రత్యం, భక్తి, వినయం అన్నీ వున్నాయి- 

ఏమిలాభం. ఎదుటి వ్యక్తిని అర్థంచేసు కోలేని మవా మూర్దురాలు”. మహీపాల్ 
నోట్లోంచి వరదనీటి పవావాంలోని అలల్లా పదాలు దొర్లాయి. వరద నీమ పోగా 

మిగిలి పోయిన కోపం ఆనే బురదలో ఆతని మేధస్సు ఇరుక్కు పోయింది, 

వూబిలోంచి పెకిరాలేక ఆ బురదనే కళ్యాణీ మీదకు విసురుతూ మహీపాల్ వెద్ద 

పెద్దగా కేకలేస్తూ “నేను నీ ఆయ్యతొత్తును కాదు అణిగిపడి వుండ డానికి, 

ఇప్పుడెనా తెలుసుకో. ఒక్కసారి కాదు. లక్షసార్లు ఇదే మాట ఆంటాను. నీకు 

కావాల్సి వుంటే నాతో కాపురం చెయ్యి. లేకపోతే వెళ్లిపో. నీఎ త్రిపొడపులు 

విని సహించిపడి వుండడానికి నేను ఇక్కడ నిద్ధంగాలేను. ఓర్టి స్వార్థపరురాలు, 

ఆహంకారి, సీచురాణ” అని ఆరిదాడు, 

వెంటనే కర్నల్ లేచి మహీపాల్ నోటికి తన చెయ్యి అడ్డంగా పెట్టి 

గొంతును కాస్త తమాయించుకుంటూ “మహీపాల్ ” అని అన్నాడు. మహీపాల్ 

కర్నల్ చేతిని తోనిపారేసాడు. మహీపాల్ని మందలిస్తూ “నీకేమెరా మతి 

పోయిందేమిటి? పిచ్చోడిలా _పవరిస్తున్నావ్! ఇంక చాలించు నీ పలాపన. ఆంతా 

నీదే పొరపాటని ఇప్పుడర్ణమెంద” అని అన్నాడు. 

“ఏమిటా నువ్వు వాగేది?” ఆంటూ మహీపాల్ కర్నల్ మీద విరుచుక 

పడ్డాడు. కర్నల్ నస్థితి ఖచ్చితంగా సమానంగా తూసోన్న ధర్మకాటాలా 

వుంది. ఆలాంటి పరిస్థితి ఎప్పడొచ్చినా ఎవ్వరైనా ఏచిన్నమాట (అన్నా వెంటనే 

తివ్పికొ ట్రేసే స్వభావం అతనిది. ఆలాంటి మనస్థితిలోకి వచ్చాడంటే రెండు 

వర్గాల మధ్య ఏదోరకంగా సయోధ్యత తప్పక రావాల్సిందే. అందులో ఎవరు 

కాదన్నా వాళ్ళు కర్నల్ తో ఘర్షణ పడాల్సిన ఆవసరం ఎర్పడుళుంది. లాలా 

నగీన్చంద్ వురఫ్ కర్నల్ సాహెబు “ఇలాంటి భార్యాభ రల తగాదాలు తన 

బంధువర్గంలోనూ ఇతర తా ఎన్నో పరిష్కారం చేసాడు. మంటకలినిపోతోన్న 

ఎన్నో కాపురాలు నిలబెట్టాడు, మహీపాల్ వెపు వేలు చూవిస్తూ గడసరితనంతో 
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“ఆరే. ఇలాచూడు. ఇక నీ [పకాపాన్ని ఆపు చెయ్యి నేను చాలా సీరిశుస్గా 

మాట్లాడుతున్నాను, ఇప్పుడు సనీతరపునగానీ ఒదినగారి తరపునగానీ మాట్లాడ్డం 

లేదు. నాకు ఏది న్యాయం అని తోసే ఆలాగే తీర్చ రెప్పుతాను. తప్పంతా 

సీదిరా. నువ్వెంత |పతిభాళాలివైెనా ఒదినగారి కాలిగోటికి కూడా తూగవురా” 

అని అన్నాడు కర్నల్. | 

తాను కూర్చున్న కుర్చీని ఆమాంతంగా కర్నల్ లాగినట్టయిండి మహీ 
పాల్ కి, సజ్జన్ ముందు కర్నల్ ఇంతకన్న తీ వంగా మందలించినాొ అతనులవ్ష్య 

వెర్టేవాడు కాదు. కాని తన భార్య కళ్యాణిముందు కర్నల్ ఇలా తన్ను దించే 

స్తుంచే ఆతనికి ఆవమానకరంగా తోచింది. ఊగిసలాడుతోన్న మనోనిబ్బరాన్ని 

గట్టిగా ఆదిమిపట్టుకుని కర్నల్ పై దెబ్బ తీని తనభార్య దృష్షిలో తానే మగాజ్జి 

అనిపించుకుందామన్న అహంభావంతో నిద్దమౌతోంటే కర్నల్ అన్న ఒక్క 

మాట ఆశని ఆటనంతా ఒక్క సారిగా కట్టివేనింది. కర్నల్ మహీపాల్ని ఒకే 

ఎ త్రిపొడుపు పొడిచి అతని నోరు క ట్రేసాడు-“నీ రచనల్లో నువ్యుమానవత్యాన్ని 

ఏదో మహా్మాగహించినట్టు రాసావు. కొని మానవత్యం వున్నమనిషిని మాతం 

నువ్వు గు ర్రించలేక పోయావు. ఒదనగారు మొండిదని మాటవరుసకు అను 

కుందాం. నువ్వు మాతం మహామూర్థుడివికావా? అన్ని సంవత్సరాల్నుంచి ఆమె 

గారితో సంసారం చేస్తూ ఆమె వుద్దేశాన్నే ఆర్థం చేసుకొలేకపోయావు. చిటికెలో 

నేను అర్థంచేసుకున్నాను. ఆరేబాబూ, ఈమె ఆలోచనలు ఎంత పరిజుద్ధమెనవో 

అలాంటి ఆలోచనలు వున్న ఏవ్య కి అయినాసరే ఏమా[తం అపరికుభ్రతనూ 

సహీంచ లేడురా. నువ్వు రచయితవు, నీభావాలు ఎగరగలిగినంత మేరకు ఏ 

మాతం అ క్రీలత్వం వచ్చినా నువ్వు నహించలేవు. ఎడ బొబ్సలూ పెడబొబ్బలూ 

వెట్ట్లవూ! వందలసార్లు నువ్వు అలా వెడబొబ్బలు పెడుతోంది నేనే స్యయంగా 

చూశాను,” 

రోగిషి వానికి ఒక్కో పర్యాయం మంచిగాలి కూడా చెడుచేన్తుందంటారు. 

అలాగే మహీపాల్కి కూడా కర్నల్ హీతవు చెడెచేనింది. అతనిలో దాగిన 

సత్యం, మీదికి వచ్చింది కాని ఆది న్నిగహం అనే వెచ్చని దుప్పటికప్పుకోక 
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గుండెమీద తీరుగుబాటు అనే నిప్పుల కుంపటి పెట్టుకోని వచ్చిండి, శలఎ తీ 

తమకంలో అన్నాడు మహీ పాల్ -”*” ఆమె ఆచంచల మైన నిషాపరురాలని నాకు 

తెలుసు. పదిమందిలో కూడా అదేడూట అంటాను. నేను పద్దెవమిది సంవత్సరాల 

ఏకపత్నీవతాన్ని కఠోరంగా గడివినహాణ్రే. ఈమెగారిని ఇగమొండి, మవో 

మూర్జురాలని ద్వేషించఓం మినహా ఈ లోపట ఈమె అందే నా హృదయంలో 

గౌరవభావం వుంది. నువ్వు ఏమైనా అనుకో కర్నల్ మీ ఆందరి సమక్షంలో 
క 

. 

జి మ నాకేం సంబ 

౨చుకు-టాతో వాళ్లని 
గా 

(/ నేను ఇవ్వాళ చెపుతున్నాను, షలాకూ నాకూ మధ 

చెడ్డగా అనివించ వడంలేదు. నా షిలాను ఎవరైతే ఆన 

నేనూ అసహ్యించుకుంటాను.” 

ధి 

ఖీ 
హె, 

౮న 

“నాిొఅంటు మహీవాల్ నొక్కి. పళ్కొాడు. ఆ నొక్కు తాను ఐనుకున్న 

పని చేసింది. ఘోర రమైన నిరాశతో ఆమె ఆంతరంగం కుప్పలా కాలి పోయింది, 

ఆమె ఆహంకారం కుదించుకు పోయి నట్తూర్చులా వియటికి వచ్చింది. నన్ను 

నడిసముద్రంలో ముంచేశారు. మీరు ఇలా అంటారని నేను కలలో కూడా అను 

కోలేదు” అన్నట్లుగా ఆమె కళ్ళు పకక తిరిగి భర వైపు చూడ సాగాయి. 

మహీపాల్ ఉదేకంలో మావెతే అనేశాడు కాసి తర్వాత భార్యవై వ్య 
చోషిలా చూశాడు. అప్పుడే కళ్యాణి కూడా భర్తను చూసింది. ఆమె చూపులో 

భర్త వెళ్ళబుచ్చిన ఆభి|పాయానికి వ్యతిరేకంగా నిరసన భావం, తాను ఓడి 

పోయానన్న నైరాళ్యం, ఇంక మాకేంగితి అన్న ట్టుగా శాలి తొంగి చూశాయి, 

ఇద్దరి చూపులూ ఢేకౌన్నాయి. లోనుంది |పతిధ్య్వనిస్తోన్న సత్యం మహిపాల్ 

చెవులు చిల్లులుపడేలా రోదక చేస్తోంది “భాగ్యా భర్తల అనుబంధం విడదీయ 

రానిది. నేను దాని విడగా చేస్తాను. శ్రీః పురుషుడు వాళ్ళు భార్యాభరలై నా కాక 

పోయినా వాళ్ళ | పేమపాళం చాలా గొప్పది. కశ్యాణి మహా ఇ్షల్లాబు, అయితే 

కానియ్యి, మేము పతితులం అయినా గొప్పవాళ్ళమే, షీలా నన్ను _వేరేవీస్తుందిం 

నేను అమె నవనాడుల్లో పవపాస్తాను. సంఘం దృష్టిలో ఆమె నీతి బావ్యూమైన 

పనే చేసుండ వచ్చు. మా ఆమర, పేమ ముందు వెధవ సంఘం గుర్తింపు ఎవడికి 

కావాలి?” 
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మహీపాల్ ఉ (గంగా లేచి కర్నల్తో “కర్నల్, ఐయామ్ గోజంగ్. 

నా సంపాదనలో నా ఖర్చులకు గాను డెభెఆయిదు రూపాయలు మినహాయించు 

కుని మిగతాదంతా నీద్వారా వాళ్ళకు పతినెలా పంపుతానని ఆవిడగారికి చెప్పు” 

అని అంటూ తలుపు దగ్గరకు వెళ్లాడు. కర్నల్, కళ్యాణి ఇద్దరూ ఆతని పవరన 

చూనీ విసుపోయారు. 

“ఆయితే ఇక నుంచి షీలా దగ్గర మకాం పెడతావన్న మాట. అంతేనా?” 

అని ఆడిగాడు కర్నల్. 

కర్నల్ మామూలు ధోరణిలోనే అడిగాడు. కాని మహీపాల్క్ మాతం 

అదేదో ఎత్తిపొడుపులా అనివించింది. కోపంతో “ఆడవాళ్ళ సంపాదన మీద 
బలి కే కుక్క కాదు మహీపాల్” అని చటుక్కున ఆనేనాడు. 

షం పగవాళ్లు కూడా ఆలాంటి నింద వెయ్యలేరు” మోహపాళాన్ని తెంచు 

కుని నిర్దాక్షిణ్యంగా వెళ్ళిపోతోన్న తన జీవిత సర్వస్వాన్ని కళ్యాణి మతి 

పోయినట్టు చూసోంది. లోలోన ఏదో సణుగు కుంటూ ముందుకు వెళ్ళింది. మళ్ళీ 

కర్నల్ ఆక్కడ వున్నాడన్న విషయం గుర్తుకురాగానే ఆగిపోయింది. కాని 

పచ్చని సంసారం క్షణంలో నాశనమై పోతోందన్న భయంతో ఆమె నిగహించు 

కోలేక మహీపాల్ని చూస్తూ ఆంది. “నువ్వలా వెళ్ళి పోతున్నావు. వల్పలకు 

ఏమని చెప్ప మంటావు? (ప్రపంచానికి ఎలా ముఖం చూవించేది?ి 

"నువు సతీసాధ్వివి కదా! [ప్రపంచం నిన్ను పువ్వుల్లో పెట్టి పూజినుండిలే. 

మేం పాపాత్ములం అని మమ్మల్ని ఉమ్మే స్తుంది” 

“ఇవ్వాళ మురాదాబాడ్ నుండీ శకుంతల్ని చూడ్డానికి వచ్చారు. దాని 

కోసం ఆన్నగారిని నీ దగ్గరకు పంపాలని వచ్చాను” 

శకుంతల సంబధం అన్నమాట వినగానే మహీపాల్ ఉదేకం, అతని 

సిద్దాంతాలూ ఆతని మనోనిశ్ళయం, ఆతని ప్తానులూ అన్నీ ఒక్క సారిగా 

దెబ్బి తిన్నాయి. భార్య, [వియురాలు. (పేమ యవ్వన కొలానికీ సంబందించిన 

థ్ సమస్యలు యవతరం [పసకిిరాగానే ఇంటి యజమాని అకస్మాతుగా వచ్చే 
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టప్పటికి ఎక్కడ దాక్కుందామా ఆని ఖంగారు పడుతోన్న దొంగాడీలా సద్దుకో 

సాగాయి అయినా మహీపాల్ సడలి పోతోన్న తన మనోసంకల్పాన్ని గట్టిగా 

“ఇప్పుడు ఎవరొచ్చినా ఏముంది గనుక, సికూ నాకా నీ సంబ:దమూ 

లేనప్పుడు" ఆని అన్నాడు. 

అదను జారవిడ్స్తే మహీపాల్ చేతికి దక్కకుండా పోతాడని (గహించి 
ఆతని దగ్గరకు వెళ్ళీ "సికింకా కుురతనం చేష్టలు పోలేదు మహీపాల్. అమెతో 

నువ్వు పోట్టాడు, వద్దనను. కాని విల్చలతో పోట్లాడి ఎక్కడికి వెళావు? ఇప్పటికే 
చాలా గంథం నడిచింది. ఇంటికి పద. రెండు రోజులు నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళక 

పోతే ఇంటిల్లిపాదీ ఎలా తల్లడిల్లుతున్నారో స్యయంగా వెళ్ళిచూడు, నీకే 
తెలుసుంది” ఆన్నాడు కర్న ల్ 

"ఈ రెండు రోజులూ నామనస్సు మీద ఎన్నిసార్లు కుంపటి వెలిగిందో 

నీకు తెలియదు కర్నల్. నేను తీర్మానించు కున్నాను. కళ్యాణికీ నాకూ పొత్తు 
కురరదు।॥”. 

“ప్రయత్నించి చూడు”! 

“ఆడదేం లాభంలేదు. ఇర వెనాలుగు సంవత్సరాలు ఈ ఆదదానితో వేగాను 

ఈ ఇరవెనాలుగు సంవత్సరాల కాలంలో ఒక్కరోజైనా నన్ను అర్థంచేసు 

కుంటానికి (పయత్నించి వుంటే ఆమెగారితో నేను ఇక....,..' 

“ఎక్కడో ఓ చోట వుండాలి కదా. షీలా దగ్గర వుండనంటున్నావు. 
Bi డా = ఖని 

నా దగ్గరకానీ సజ్జన్ రగ్గరకాసీ వుండనంటున్నా వు 

తాను మొన్నరాతి గడివిన గోమతీ ఒడ్డున శివాలయం జ్ఞాపకం వచ్చింది, 
మేహీపాల్ కీ. శివాలయం ఆతని ఆధ్వాత్మిక సంతృవికి (ప్రతీకగా నిలవడమే 

కాక ఆతని లాంటి నిరాశ యుడికి ఆశయం ఇచ్చే ఆంద మెన చక్కని స్థలం, 

శివాలయం క్ళ్ళ ముందు వచ్చి నిలబడగానే షీలా, కళ్యాణీ ఇధ్రరు ఆతని 
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మనసులోంచి తొలిగి పోయారు. అతనిలో ఓ కొతస్ఫూర్తి వచ్చింది. నా బోటి ' 
రచయితకు మేడలూ మిద్దెలూ ఆక_ర్లేదు, కట్టుకోవ డానికి మూడు మూరల 

పంచా. బతుకు వెళ్ళ బుచ్చడానికి ఇంత ధర్మ విండం...''. 

ఘహీపాల్ కి నచ్చచెపోన్న ధోరణిలో కర్నల్ "ఆమాట నాకూ తెలుసు 

లేవోయ్. ఇప్పుడు నా మాటైనా వినవా. ముందింటేికి వెళ్ళు, చెల్చిదాన్ని చూగ్డానికి 

ఎవరో వచ్చారట నిన్నటి నుంచి పాపం ఒదిన తిప్పలు పశుతోంది. నావరకు 
నేను నిన్ను విలవనంప డానికి ఒప్పుకో లేదు ఆవేశంలో నిర్ణయం తీసు 
కున్నావు. నెమ్మదిగా యుక్తా యుకాలు తెలుసుకుని నువ్వే తిరిగి వసావని నాకు 

తెలుసు, కాని పాపం ఒదిన ఒకటే గాభరా పడుతోంది సరే ఈవంక తోనె నా 

ఒదినగార్ని దర్శించు కున్న ట్రవు తుందని బయలుదేరి మీ ఇంటికి వెలును ” ఆంటూ 

కళ్యాణి వె వెపు చూని '“ఏముడి ఒదినగారూ, ఈ పర్యాయం మీ ఇంటికి వస్తే 

గుమ్మం చాటున దాక్కోరు కదా. ఇక మీరు నేను రాగానే తెరలోనో వంటింట్లోరో 

దాకో్కోవాల్సిన ఖర్మ తవ్చిందీ” ఆక్క.డ వాతా వరణంలోని ఉడ్ క్రకను 

కొంచెం తగ్గించి సరసం చేద్దామన్న వుద్దేశ్యంతో కాస్త హాస్యాన్ని రంగర్ం 
మాట్లాడాడు కర్నల్. 

కర్నల్ మాటలకు కళ్యాణి సంతృవి చెందినట్లు కనపడింది 

హాస్యరసం మోతాదు కాస్త ఎక్కీ సూ కర్నల్ మళ్ళీ కళ్యానే ఛాదసాన్ని 

విమర్శిస్తూ మహిపాల్ మెప్ప పొందుదామన్న వూహతో “సరే. ఒవినగాళూ 

మా మైచ్చుల ఇళ్ళల్లో మీరు టీ తాగుతారా లేదా! చెప్పండి. తాగకపోతే ఫరవా 

లేదనుకోండి. కాని తీవైనా కొద్దిగా మీకు ముట్టుకోకపోతే మిమ్మల్ని గడపదాట 

నివ్వనండోయ్. నేనిప్పుడే వసాను” అంటూ కర్నల్ యుద్దరంగ 10 నుంచి తప్పు 

కున్నాడు. 

మహీపాల్, కళ్యాణికి ఎకాంతం దొరికింది, కళ్ళలో జారి నింపుకుని 

ఆమె భర వెపు చూనింది మహీపాల్ ఆ చూపుకు తట్టుకో లక పోయాడు 

ఇద్దరి మధ్య ఈరోజు నడిచిన ఘర్షణ పుండివ్సండి ఆతని మనసులో కలక్కు మని 
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పొడవసాగింది. ఓడిపోయిన పురుషోత్రమ చక్రవర్తి ఆలెగ్గాండరు ముందు నిలిబడి 
నట్టుగా మహీపాల్ కళ్యాణి ముందు ఒంటరిగా నిస, ఏహాయంగా యూ 

పోయాడు. 

జ్ 

సూ నిలబశీ 
అలక 

ఇంటేకీ వెళుతోన్న మహీపాల్ మనస్సు పరిపరివిధాల పోతోంది. రెండు 

రోజులు ఇంటి ముఖం చూడక ఇవ్వాళ అక్క గడికి వెళ్ళుతోం టే విలలకు ఎలా 

ముఖం చూవించడమా అని ఆలోచిస్తూన్నా డు. అందరూ ఎదిగి | ల Os 

వాళ్ళు. వాళ్ళ గురించి ఎంతగా ఆలోచిసో రేకి కళ్యాణి మద ఆరక. ఆంత, 

కోపం ఎక్కువౌతోంది. ఇంటికి వెళ్ళి ప ఇంట్లో కాలు పెటలేక పోయాడు 
ప్ర జ 

4 

డా యింగ్ రూమ్ తాళంచెవి ను వ్వేతెచ్చి ఇమ్మని భార్యకు చెప్పి అప్పటి పరకు 

సందులోనే పచార్హు చేసున్నాడు. ఇంతలో ఓ పక్కి ంటాయన తారసిల్హాడు. 

నమస్కా రం చేస్తూ “ఎం పంతులుగారూ, మీ ఓటు ఏవరికి వేసున్నారు” 

అడిగాడు, 

=ఎలాగన్నా తగలడనియ్యి. నాకు ఓటీంగ్ ఆంటే పరమ ఆసవ్యాంో 

అన్నాడు మహీపాల్. 

మహిపాల్ ఇచ్చిశ సమాధానానికి ఆ వ్యక్తి తృవి పడినల్లులేదు. కర్నల్ 

ఆదోలా ముఖ పెట్టి “మీరనేది నిజమే ఆనుకోండీ కాసిమీకూ, కర్నల్ గారునూ 

కమ్యూనిస్టు పాకీ లని ఐలపరుస్తున్నారని ఒకటే వక ఆరోజు వ విమానా 

E ౭ 

ల్లోంచి కరప తాలు పంచి వెట్టి గొప్పగా | పచారం చేసేశారనుకోండి. మీ కర 

పత్రాన్ని చదివిన పతివ్యకి నోటా మీ ఘనత గురించేవిన్నాం ఇదంతా మా 
పంతులుగారి మహిమ అని చెప్పుకున్నాం. మీ మాదిరిగా అంత పదునుగా 

రాయడం ఎవరితరం?” ఆంటూ వెకిలిగా నవ్యాడు. 

మహీపాల్ విసుక్కున్నాడు. కాని వినాలి. తప్పదు. ఆ సమయంలోనే 

కళ్ళాణి గుమ్మందగ్గిరికి వచ్చినట్లు కనపడింది. ఎదో సాకుచెవ్పి అతనివీడ ఒది 
లించుకున్నాడు మహిపాల్. “మీరుకూడా స్నానం పానంచేని కూత్చోరాదూ;” 

ఆంది కళ్యాణి, 

33| 



ముంద్ు విల్లరికు భోజనం నడ్డీంచ మన్నాడు మహిపాల్. ఆందరూ 

వెళ్ళిపోయారనీ, తపోధన్, రజూ, శకుంతల తప్ప ఎవరూలేరని చెప్పింది 

కళ్యాణి, 

“అలా ఎలా?” 

"కుంతల వెశుతరూంటే ఆపుచేసాం. రజో, నేనూ వున్నామాయె. మాకు 

చేదోడుగా వుంటుందని ఆపాం[!” 

మహీపాల్ ఏమీ మాట్లాడకుండా గదిలోకి వెళ్లాడు, లెటర్ బాక్సులో 

రెండుతే రాలూ, ఎక్కడిదో ఓ పృతిక వచ్చిపున్నాయి. 

కళ్యాణీ లోపలికి వెళ్ళిపోయింది. శకుంతల, రజా ఇంకా ఇంట్లో వున్న 

కారణంగా అతనికి లోపలికి వెళ్ళడానికి ధైర్యం చాలటంలేదు, పిక 

తిరగేస్తున్నాడు. ఎక్కుడిదో కొత పచుళణలావుంది. (వింటూ చెటిల్ ఆంతా 

ఎంతో చిక్కగా వున్నాయి. రెంతు కవర్రలో ఒకదానిపై ఆకాశవాణి ముద 

వుంది. రెండోది మరెక్కణ్ణుంచో వచ్చింది. పేజీలు తిరగేసున్నాడు మహీపాల్, 

పేజీలనిండా బొమ్మలే. చదవడానికి మేటరు చాలా తక్కువగావుంది. తర్వాత 

కవరు వివ్పిచూసాడు. రేడియో కాంట్లాక్టుఫారం. ఫారం వరుసగా కొన్ని 

(పసంగాలు యివ్యడానికి సంబంధించినది. “నాల్గవ ప్రపంచ సంగామం” అన్న 

శీర్షిక కింద మొదటిఉపన్యాసం-- ఆస్ట్రీ పురుషులు” చూనీ నవ్వుకున్నాడు. 

ఆర్థిక అసమానత్వం భూమిమీద తొలగిపోయిన తర్వాత ఇక మిగిలే ముఖ్యమెన 

సమస్య స్రీ పురుషులకు సంబంధించిందే వుంటుంది. కనుక నాలుగో యుద్ధం 

ఆంటూ జరిగితే అది స్రీ పురుషులమధ్య జరుగుతుంది. ఉపన్యాసం చాలా 

తమాషాగా వుంటుంది. ఆలాగే పరధ్యాన్నం రెండోకవరుకూడా చించి దూసొడు. 

““ఆఖండ సౌభాగ్యవతి చెల్లెలికి వీ అన్న ఆశీర్వాదములు చేని [(వాయునది 

యేమనగా....'*, కళ్యాణి వుత్తరం అది. పొరపాటున ఆదితెరచేసాడు. సర్వ 

సాధారణంగా ఇ౦టి వాళ పేరవచ్చే వుతరాలు చదివే ఆలవాటులేదు మహీపాల్ కి. 

కాని ఏస్థితిలో వున్నాడో మొదలు నుంచి చివరివరకు సాంతం చదివేసాడు. 
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వుత్తరం చదవగానే అతనిలో రక్తం ఉఊడికింది కళ్యాణి కొంతవెకం పంపమని 

అన్నగారికి రాయగా ఇప్పుడు చేతిలో కసాటుగా వుందనీ, సాయం చెయ్యలేనని 

సమాధానం రాసాడు. ఇక మిగిలినవుతరం అంతా ఆయన ఏడ్పుఏడిబాడు. 

తండిగారిని ఆవమానించిన కారణంగా తమ్ముడి పెళ్ళికి లక్నో వెళ్ళలేదని 

మహిపాల్ బావమరిది రాసాడు. షక్కాడి వియ్యాలవారూ, వెళ్ళివారూ అన్నీ 

ఎలా జరిగింది రాయమంటూ' వుత రంలో రాసాడు. వుతరం చివర *'మన 

రచయిత మహాళయుని గిరాకీ పడిపోయిందటగా!” అని కళ్యాణి అన్నగారు 
రాసాడు. 

ఉతరం ముగించగానే పాదరసంలా ఆతనిలో కోపం హెచ్చింది. 

విచ్చివాడై పోయాడు. అసలే కళ్యాణి ఆంటే అగ్గిగుగ్గిలంలా అవుతోన్న 

హీపాల్కు ఆమెమీద కసితీర్చుకోవడానికి బాగా నెసం దౌరికింది. అతనిలో 
[పతీకారాగ్ని కార్చిచ్చులా రగుల్కౌందిః (డాయింగ్ రూమ్ తలుపులు మూయ 

కుండానే గుమ్మం, నడ్వా అన్నీ దాటుకుంటూ పెద్దగదిలోకి వెళ్లాడు, అక్కడ 

చినిగిన గాలిపటానికీ అతుకు పెట్టుకుంటూ తపోధన్ కనిపించాడు. తం; డిగారి 

కోధావేళాన్ని చూని వాడు వా డలిపోయాడు. ఎదుకుగావున్నా తపోధన్ తంక్షి 

గారికి ఎదురుపడలేదు. వంటపాతలు శుభంచే సేచోట హడావుడిగా కనివించింది. 

“తలుస్పవెనక నిలబకివుండు' ఆని ఏనేవో చెపుతూందీ. శకుంతల 

మైడత్త. గార్క్ ఎదురుగా దీటమీద కూర్చు వ్ మ్మువం ఏండు. ఒలుస్తూ వుంది. తల 

ర మస రో తధ్కిదగ తా టి సెక ఆ కదని తుడుస్తో లగ 

క ౬ 

మిభాయి బిజు ఒకో, హక కిక... ల WU కనిన 
wl స్ 

చ ష్ శ 

Salen గా & శ్ స్ అబీ వెండి పళిరాల్లో నరుతూ మేనకేవలికి ఏవో ఆరు ఇసోంది కళ్యాణ్. అను 
న్ న. fat గ లం. కూ. ల 

కోకు. మహీపాల్ అక. డికి నత్తేసంకి యమగండం వచ్చినట్టవివించింది 

మహీపహాల్ ఆ కోదంతో కా త ST బడ కలేదు. చేతిలో 

మడరలు వివి నన శరం జు కల గత్తలావు 

కళ్ళా శి". వెలిని మహీపాొల్ వెళ్ళి పోయా ప భరము 

కక నెత్తకుముక్కు లేదు. చేతులు పికుకు_ 
(౮ 

1 

ఇ 
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ఏమి జరిగిందోనని ఆమెగుండె దడదడమని కొట్టుకోసాగింది, అక్కడ ఓ గది 

- వుంద్. ఇంట్లో మరీ సందడిగావుంటే నుహీపాల్ ఈ గడిలో కూర్చుని 

రాసుకుంటూ వుంటాడు. కళ్యాణిలోపలికి రాగానే అతను తలుపువేసాడు. 

కళ్యాణికి చ గావ బెదిరిపోతోన్న కళ్యాణి కళ్ళల్లోకి కూరంగా చూస్తూ 
ఆడిగాడు_ “మీ ఆన్న గారిని రూపాయలు పంపమని రాశావాఃో 

పళ్న వినగానే కళ్యాణ హడలిపోతూ ఆవునసీ, కాదనీ చెప్పలేక 
పోయింది, 

మహీపాల్ రెట్టిస్తూ మళ్ళీఆదే పళ్న వేసాడ. 
“కిందటి నెలలో పుస్త కాల రాయల్లీ రావటానికి ఆలస gఐ అవుతుందని 

మీరన్నా రుగదా, పెళ్ళి చేసుకోవడానికి మూ “నిన్న తమ్ముడు పట్నంలో కి=” 

“పీ చిన్న తమ్ముడు పెళ్ళిచేసుకోవడానిక్ వసే ఏం, ఆడవికిపోథే 

నీకేమి? నువ్వసలు పంపమని ఎందుకు రాసావు! ఆందరిలో నన్ను ఆవమానం 
చేయ్యాలనుకు ంటున్నా వా? 

(3 

ఆన్న గారిని పంపమని ఆడగనగడంతో_." 

“అన్న గాడుకానీ బామ్మరిడికాన్సీ నాకుచెప్పకుండా కం పంపమని 

ఎందుకురాసావ్య; నాకెందుకు చెప్పలేదు? జఒజయటీవా వాళ్ళ ద్య ష్షీలో నన్ను ఎందుకు 

కీంచపరుస్తున్నా SE 

“పారపాటయిపోయింటి. ఆన్న -” 

“ఆదెకాదడు ఆన్న చెల్లెలా" ఆంటూ కళ్యాణీ చెంప ఛెళ్ళుమంది. ఆరుగురు 

వల్గలతల్లి, ము కై ఎని మిది సంవత్సరాల ఇల్లాలు చెంపచెళ్ళుమనగానే ఆదీరి 

పోయింది". “దొంగముండా! నా పరువు గంగలో కలి పేలవు కదటే, పెద్ద 

సతీనుతల్లి ఆని చెప్పుకుంటావు. ను.... వ్యు... 

తలుపుబయట చెవులునిక్కు బెట్టి రాజ్యశ్రీ నిలబడివుంగ్. తం|డీగారివాలకం 

చూడగానే ఇ వ్వాళడో యుద్ధకాండ జర గటోతోందని వాళ్ళకు అప్పుడే సందేహం 

కలిగింది. డాక్టర్ షేలాతో తమ తండీకీ సంబంధంవుందని ఇంట్లోవున్న పెద్ద 
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వల్ల లంతా మొదటే తెలుసుకున్నా రు. వీమిజరుగుతుండో అన్నకుతూహలం కొద్ది 

రాజ్యశ్రీ తలపు బయటి నక్కి వింటూవు_డి. తల్లికెవ్వున శేకవేయడం జ్ నోర 

మూయ. బయటికి ఆరిదావంటే ఖబడ్దార్” అంటూ తం్మడ్ బెడిరించడం, మళ్లీ 
ఏడుస్తూ అమ్మవీదేదో వినపడీ వినపడనట్లుగా మాట్లాడడం, మళ్ళీ గొంతు 

తగ్గించి అరుపులూ. వెక్కి వెక్కి వికుస్తులూ ఆర్థంకాకుండా తండిగారు తిట్లు 

తిటడం, గుద్దులూ, లాగడం, మొటిశయోల. ఆనీ, వింరోన రాజ్యశ్రీ 
ల [౬ శ శై దం a ద 

శలాపతిమలా అ యి ఆది. ళలవ్ంచిండీ, వక్నీ ఉ|దేకంతో దబవ్బమంటూ 

తలుపు బాదుతూ “నాన్నగారూ, నాన్నగారూ, శలుపుతీయండి, తలుపుతీయండ్ 

అమ్మను కొట్లకండి, ఆమ్మను చంపకండి, నాన్నగారూ శ కుంతలావదినా....” 

ఆంటూ కేకలువేనిండి. 

హిస్టీరియాతో బాధపడుతున్న రోగిలా కళ్ళనుంచి కా 

ఉక, రిబిక్కి రె న హృదయాన్ని వీలునూన్న బగా ఎనరో గదిలో అరిచారు. 

గభాలున తలుపు తెరుచుకుంది, గదితో విబయటేకి రాబోతూన్న తల్లిని 

రాజ్య (శ్రీ అమాంతంగా కరుచక. పోయింది. తం పుతీసేముండు ఏమీ జరగనట్టు 

వుండడానికి కళ్యాణి ఎం క్గానో అయత రండ “కాన్ కన్నకూతురు తల్లి 

ఓడిలో తలదాచుకోగానే ౯ 

ఉదికికూతురి వె వర్షించిండ్. మహిపాల్ ముఖా పక)కు తపు కుని నిలబడీ 

వున్నాడు. అతనిలో ఒకవైపు ఒకళ్ళు తెలిప కోధం, మరోవైపు తన 
కీరాతకత్వం వె తనకేనిగ్గు. కన్న సంతానాని- చూడగానే [కోధం కన్న స 

సీగ్లే ఎక్కువగా ఆనివించింది. 

అంతలో అనామికను ఎతుకుని శనుంనల కూడా ఆక ,. శీకొచి+0కి, 
౮ a ఇవాన్ 

డుపులో దాచకున్న డుక౯ఖ మేఘంలా ఒక్కసారిగా 

ఏడ్పుతో బొంగురునోయిన అ .లా.. నకిచేస్పుకుంటూ, కళ్ళుతుడుచు 

కుంటూ “ఇప్పుడే వసా వెళ్ళండి" ఆ ఆని ప్లలతో కళ్యాణీ ఆండీ వెల్తిలు 

అక్క.ణ్ఞుంచి కదలేద. మహిపాల్ గుమ్మందగరకు వచ్చాడు. ఆకస్మాత్తుగా 

కళ్యాణిపాదాల్ని రాకుతూ “నన్ను శమించు ఆంటూ విలంవైపు తల ఎత్త 

లేళ చరచరా నడిచి వెళ్ళిపోయాడు. అలాగే నడుస్తూ వెళ్ళుతున్నాడ-రోడ్లు, 

గ్గొ 
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కచేరీ కాంపౌం డా ఇంకా ఎన్నో దాటుకుంటూ పురావగు పదర్శనళాల భవనం 

వాకావచ్చి ద్వారమంటపం మెట్లమీద కూలబడ్డాడు 

లోపల వూవిరాడక ఓ వేడినిట్టూర్పు రెండుగా ష్య గుండెలోంచి బయటికి 

దూసుకు పోయిండి. రా, (తీవూట నిర్జన ంగా వున్న కూడలిలా ఆతని మస్సంతా 

కూన్యంతో నిండింది. ఏది ry పది పుణ్యం? సరి రక ర్మం? ఎది ఆధర్మం? 

ఆతను రెంటికీ చెందడు. మహిపాల్ దయాళువు. వివేకం కలవాడు. ఆలోచనా 

పరుడు, సిద్ధాంత వాది. కాదు. మహీఫౌల్ నిర్ణయుడు: శుద్ద ఆవివేకి. ఆలోచనా 

పాలోచనా లేనివాడు. ఆతనికో సిద్ధాంతం ఆంటూ లేదు. సత్యం- ఆసత్యం అనే 

కూడలిలో దారి తెలియకుండా మారిపోయిన నిస్సారజీవి తాను ఎంతఅభాగ్యుడు. 

ఎక్క డికని వెళతాడు? ఏమి చేస్తాడు? కౌరవరాజైన దుర్యోరనునిలా వుంది 

తన పరిస్థితి, ధర్మ మార్గం తెజాసు. కాని ఆటువైపు వెళ్ళడానికి ఆతని 

మనః |పవృతి అంగీకరించదు. తాను చేస్తోంది అధర్మంఅని తెలుసు. కాని 

దాని మోహసాొశం నుంచి తవ్వించుకో లేడు. నా హృదయంలో తిష్టవేసు 

కున్న యముడు ఎటు స్టీరింగు తీవ్వీతే నా శరీరచ,కాలు ఆటువైపు తిరుగు 

తాయి.” కాని ఇప్పుడా యమని మెదడు కూడు పనిచెయ్యడం లేదు. అతని 

చేతులు కొంకర్లు పోయినట్టుండి. 

శకుంతల వివాహం, వ్ల్లల చదువు సంజెలు, తండ్రిగా తాను నారి 

భవివ్యతు తీర్చి డిద్దేబాధ్యత, ఏకపత్నీ వతం, వయునిగా తన పాఠ, 

రచయితగా దేశంపట్ల ఆక? ఏథి, సాహీతీవెతగా గ్రాం తే తలో నిలిడ పోవాలనే 

వాంఛ, ఒడుదుడుకులు లేకుండా సాపీగా జీవితం వెళ్ళబుచ్చాల.; wh న 

కోరికా, తపసిలా వానపస్థం స్వీకరించి సాహిత్యానికి నేవ చేద్దినుక్ను స్వప్పం, 

నాలుగువై వులూ ఆన్ని ద. “గాల్లోనూ ఆతని ఓటమి, ఇన్ని అవరో ధాలు వున్నా 

బతకాలన్న కోరిక ఆన్నీ తమతకు ఆకారాల్సి కుదించుని ఆంతర్థానం ఆవు 
35 

తునా,యి, ఎంత ఆలోచించిన్నా లెక కొలికి, రాలేని. యోచన. ఎంత దూరం 

నడిచినా గమ్మస్థానాన్ని చేరలేని ఒకటే నడక. విరిగిన రాశిబొమ్మల మధ్య 

విరిగిన మనన్సుతో కూర్చున్నాడు మహిపాల్. ఆతనిలోంచి వస్తోన్న పతి 
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నిట్టూర్పూ “హా....హా...హో....'” అంటోంది. ఆగిపోయిన యం|తంతలా 

కూర్చున్న మహిపాల్ శరీరంలో ఆది ఒక్క. టే సంచలనం వున్న ట్టనివిస్తోంది. 

జర్ 
భరత్ పూర్ వెపుగావున్న గోవర్దనగిరి కొండ వాలులో |పాచీనమెన విశాల 

సీటి కొలనుఒకటి వుంది. దాని ఒడ్డునే విశాలంగా వున్న మూడు చెట్లు వున్నాయి. 

దట్టంగా వ్యావించి వున్న ఆ చెట్ల నీడలో సజ్జన, వనకన్య భోజనం 

చేసి తీరిగ్గా కబుర్లు చె పష్పాకుంటూ కూర్చున్నారు. నెమళ్ళ కేకలతో కొండ అంతా 

(పతిధ్వనిసోంది. ఎక్కదో ఒక నెమలి కేకవేసే చాలు కొండ మీద వున్న 

నెమళ్ళన్నీ వ్? నుసరిస్తాయి. ఆవి కూతలు వేయడం మానివేయగానే చెట్ల 

గబుర లోంచి పకుల కలకలారావం వినపడుతుంది. కన్య టిఫిన్ కేరియర్ 

గిన్నెలు సద్దుతోంది. వాళ్ళున్న చ చోటికి కొంచెం దూరంలో నాలుగు కోతులు 

ఇంకా ఏమి పడతారా అన్నట్లు os సో చూస్తున్నాయి. ఆ కోతులు వాళ్ళ 

మీదకు ఎక్కడ ఎగబడి స అన్ని లాకు పోతాయో ఆని వాళ్ళిద్దరు 

దిక్కులు చూసుకుంటూ బిక్కుుమంటు* | చేసారు. గిన్నెల మీద తన 

కాలువ కవ్చి దానికింద నుంచి సేండ్విచాలు, పేడాలు నెమ్మది నెమ్మదిగా లాగి 

తినాల్సి వచ్చింది. దూరంగా వున వ ప వాళ్ళ దగ్గరున్న బెత్తం 

చూసి దం ఖు రావడానికి భయపడ్డాయి. వాటిఎ మరీ ఏడ్పించడం ఇష్టంలేక 

తాము తెచ్చుకున్న కొన్ని పళ్ళూ, కతర భోజన పదార్థాలూ కోతులకు పసారు, 

“కా మేడ్! పేడాలు మరికొన్ని వెయ్యరాదూ:” ఆన్నాడు సజ్జన. 

స. కింద టాక్సీ డ్రైఎవరున-. డా 

గ ఎట్ ON 

“అతని కుదుకూ? అతని భోజవం యేరా టు ఆశనే చేసు కోలేడా ఎం? 

“నిజమే. అనుకోండి. అయినా శీజూ పక చేడాలు ఆతనికి 

ఎవరిసారు? ష్ 
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“మరి ఈ కోతులు (పతి రోజూ ఎలా-?” 

“ఏమైనా జంతువులకంటే మనుష్యులకు నేను ప్రాధాన్యం ఇస్తాను, 

“ఆది కాదు క్మామేడ్, కనీసం గోవర్ధనం మీదైనా సీ అభ్యుదయ భావాల్ని 

మూట కట్టి ఓ మూల వెట్టరాదా॥ ఇక్కడ అంతా సమానమే కదా. అందరూ 

సమానం, ఆందరిదీ ఒకటే పాణం, ఒదిలేయ్ అభిమానం. కామేడ్! నిగరెట్ 

రాగాలనివిసోంది” 
అ కాగు” 

“వద్దులే. గోపాలుని ఈ పవి|తమైన గడ్డమీద” 

“ఆంతా గోపాలుసిదే”ి 

“కన్యగారు. మీతో వాదించలేనండి. నేనే ఓడిపోయాను" 

టిఫిన్ కేరియర్ సద్దుతూ నాలిగింటికి నాజగు దూధ్ వేడాలు విసిరి 

వేసింది కన్య. మీది మూతను మూసేసి నవ్వుతూ ఆంది- “మీకు నమస్కారం 
చేస్తాను మహాత్మా. దయచేని చీటికి మాటికి గ౧లపు ఓటమిల పస్తక్ తీసుక 

రాకండి" 

“* ఎందుకని?” 

“ఇవ్వాళ కొంపతీసి ఓడిపోయా వంటే రేపు గెలుపొందాలని అంగలారు 

సావు. మీ ఆర్టిస్టిక్ మూడ్స్ వున్నాయి చూశారూ, వాటిని దయచేసి మా దరిదాపు 

లకు రానివ్వకండి”. 

నేలమీద కోటు జేబులోంచి సిగరెట్ కేస్ చేతిలోకి తీసుకుంటూ ముఖాస్మి 

ఆదోలాగా పెటి “అరిసు జీవిత సామిని కావాలంటునా+ వు. ఆరిసిక్ మూడ్ 
బ అబ య అద 

నుంచి ఎలా తప్పుకుంటావ్? ” 

“ఆవ్చను మిసర్. మీ =రిసులగు వచ్చి పోతో.డే మూడ్స్కు సరిగ్గా 
దబ అట Nn 

కాపలా కాయాలంటే వేళ్ళారత్నాలకే చెల్లుతుంది. గృహిణి ఎంతనేర్పూ, ఓర్పు 

వున్నరైనా ఆమెవల్ల మాతం కాదు" అంది కన్య గంభీరంగా ముఖాన్ని వెట్టి. 
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సజ్జన్ కట్ట తంచుకుంటోన్న మతు కన్య మాటలతో మళ్ళీ న్మిగహం ఆనే 

నాలుగు గోడల మధ్య కుదించుకు పోయింది. నోల్తో నీగరట్ పెట్టుకుని భావాలకి 

కొంచెం కళ్లెం వే వస్తూ సజ్జన్ జిన్నా డు_ “నువ్వు ఆపన ఆర్టిస్టుల మీద నేరారోపణ 

చేసావు. నావుద్దేళంలో ఆర్టిస్టనే వ్యక్తి ముఖ్యంగా స్వభావ వనిద్దంగానూ పవిత 

మైన మనస్సు కలవాడిగానూ వుంటాడు నిత్య జీవితంలో ఎలాగోలా వుందొచ్చు 

అనుకో”, 

“నేను మాట్లాడేది నిత్య వ్యావహారిక జీవితం గురించే, ఇది సీ ఒక్క 

విషయం కానే కొదు. సాధారణంగా ఏ కళాకారుడై నా ఏరకంగానైనా గట్టి కొరత 

అనండి, లేమి అనండి, వున ప ప్పుదే ఆతని హా ఉదయం ఆవేదన పకుతందన్ నా 

అభ్మిపాయం. అమూల్యమైన ఆ మానసిక సంపత్తిని ఒక్క వేదాంతికే లేక కళా 
కారుకికే ఆంట గట్టిన ట్రుగా పౌగడుతారు. కాని ఆవేదనానుభూతులు 

సమపాళ్లలో లేనప్పుడు ఆ కళాకారుడు ఆ లేమిగురించి దుఃఖిస్తూ ఎంతో కరుడు 

గట్టి పోరాడు. ఒకో i పర్యాయం ఆతని మనస్సు జడతాాన్ని పౌందయతుంది. 

ఆ "కరుడు కట్టిన తనంచేత తనగల్ద ఇతరులు ఎలాంటి వాధపడతారో అని కూడా 

ఆతను ఆలోచించలేడు, 

= చెప్పడం ఆయి పోయిందా?!' 

“ఆహ/(” సజన్ అడిగిన తీరు చూని నవ్వుతూ ఆంది వనకన్య. 

గట్టిగా ఓ సిగరెట్టు దమ్ములాగి దట్టంగా పొగఒదుల తూ ఎదురుగా 
వున్న ప్రాచీన గౌడ మఠం కూలిపోయిన గోడల్ని పరికిస్తూ చాలా పళాంతంగా 

ఏమా;తం అరమరికలు లేకుండా మాట్లాడు తున్న al 
“చూడు డార్లింగ్ , (పస్తుతం నిన్ను కన. విచి నకి ఆమోదించు-నేను 

ఇలా విలిచే మూడ్లోనే వున్నాను. మనోభావాలు సందింధించినంత వరకు కళా 

కాగులం ఆంటూ మమ్మల్మి క్రా్మీ నన్ను కాని ఇతర మ నుషు:ల కంది విచితంగా 

జమకట్ట వద్దు సుమా” నీ స్వర్గియుకాలైన వదినా, నీ తండి. ఈ కనపడే 

కోతులూ, కిలకిల మంటోన్న ఈ పక్షులూ ఇవస్ని ఎలా జీవరాసులో, అలాగే 

గా సజ్జన్ అన్నాడు. 
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కళాకారులం అయివుండి కూడా మేమూ మానవ మాతులమే. ఆకలి, ఆడది 
(పతి మనిషికి పాథమిక ఆవసరమైనల్లే నాకూ అవసరమే. పతి సామాన్య 

వ్య కిలో వుండే ఆవేదనా, ఆర్తీ నాలో కూడా వేర్లు నాటుక పోయాయి. 

“క్తుపంగా చెప్పు” 

“"క్తుపంగా చెప్పాలంటే జీవితమే ఓ అనుభవం. దైమ్- అంటే.... 
“అదే కాలం” " 

కదేర్ యూఆర్! జీవితం నిరంతరం పవహించే కాల |పవాహం 

లాంజేడి. కాలాన్ని ఒక్క_!పాణే ఆనుభవిసాడు. దాని పాశస్తాన్ని అతనొక్కడే 

గురి సాడు. అన్ని [పాణులకంటే మానవ (పాణికి ఎక్కువబుద్దిబలం వుంది, 

అందువల్ల తన అనుభవాన్ని అనేకానేకరకాలుగా [పకటించగలడు. ఆనుభవం 

వల్లనే అతనిలో సృజనాత్మకళక్తి వికాసం చెందుతుంది. (పతివ్యక్తి జీవితంలో 

గడించిన ఆనుభవం ఆతని చరిితగా దిద్దుకుంటుంది. ఆ వ్యక్తి నాలాంటి 

కళాకారడూ కావచ్చు మరేదైనా కావచ్చు”. 

“కాని అనుభవం అనేది మూగవాడి మాటలాంటిదే కదా! తాను పొందిన 

అనుభవాన్ని మనిషి స్పష్టంగా పకటించలేడు. ఉదాహరణకు సా విషయంలో 
నువ్వు ఏ ఆన భవాన్ని గడించావో చెప్పగలవా? నేను కేవలం ఒకరూపాన్ని 

ఆకారాన్ని తొడుక్కునె సీక్సు కనిపిస్తున్నానా? నా ఈ సౌందర్యం కేవలం నా 

రూపం, రంగులోనేనా నీకు కనపడుతుంట? 

“నా విషయంలో నీకు దురభి పాయం వున్న బ్లుంది. సీ శరీర 

సౌందర్యమే నా జీవితానుభనంగా నేను ఆనుకోవడంలేదు. నిన్ను చూని 
శారీరికంగా నిన్ను పైంవాలనేకోదిక నాకు కలగడంలేదని నేను అనడంలేదు. 

ఆరోజు, ఆవకాశాన్ని వినియోగించుకొని నిన్ను శారీరికంగా అనుభవిందాలనే 
నేను అనుకుంది." 

“ఆవకాశాస్ని వినియోగించుకోవాలన్న యోచన అనుభూతి కాదామరి?” 

“అవుతుంది. ఈ విషయం మరోసారి చర్చిసాను. నేను చెప్పేది 

వీమంటే ఆరోజు నీకిలాంటి చెడ్డ ఆనుభూతిని కలుగజేసి కూడా-” 
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“నేనా అనుభూతిని చెడ్డగా తీసుకోలేదనుకో, మరప్పుడు?ో 
“వుండొచ్చు. నాకు సంబంధించినంతవరకు నేను చెడ్డ అనుభూతినే 

కలగ జేసాననుకుంటాను”. 

“చెడ్డగా భావించివుం టే దిహుకాదాన్ని (పకటించే వుండక పోయేవాడి వి 

“నువ్వు వైవెనే తారట్లాడుతున్నావు కన్యా. నేను అనుభూతిని గురించి 
మాట్లాడుతు న్నాను. ఆది మంచిదీకాదు చెడ్డదీకాదు.” 

“మంచీచెడ్డా అన్న (పసకి నువ్వేగా తెచ్చింది?” ఆంటూ సజ్జన్ మాట 
సజ్జన్ కి అప్పజెప్పుతూ చిన్నగా నవ్వింది వనకన్య. 

కన్య తన చిరునవ్వులో కనపరచిన సొగసు చూని సజ్జన్లో అణిగి 

వున్న కామవాంఛ పులకరించింది. ఆత” ఆంతర్ దృష్టి ఆ పులకరింతకు 

కొలిమిలో బాగా కాలుతోన్న లోహానికిమల్రే రంగుకల్పించింది. అనుభూతి 

ఇచ్చిన ఆ అంళఃపస్పర్శ ఆతనికి పెద్ద విమాశం కలిగించడ మేగాక ఆతని 

మనోవేదన మరింత ఘాటుగా వుండేట్లు చేనింది. ఆతని మాననిక ఆకాశంలో 

ఎన్నో ఆలోచనలు ఉదయించి ఆఅస్తమించాయి. ఎన్నో వికారాలు పొద్దపొడిచి, 

చూసుండగానే పొద్దుగుంకాయి. ఆయినా కన వినిరిననవ్వు ఆతని 

హృదయంలోకి లోతుగా చొచ్చుకువో యు జరఠిజల పారుతోన్న కొండ వాగులా 

ఆతని నరనరంలో పాకిపోయింది. ఆమె ముఖకమలం మీద వికసించిన 

చిరునవ్వులో ఆతనికి సౌందర్య విపాసకునికి కావలనిన రూపరసగంధన్పర్శ 

అన్ని ఒక సారిగా ముండు సాతాత 

3 

ఆనంద: కిలిగాయి. అవిపొంద్ 2 త్త 

ఒక్కసారిగా విశమించాయి. ఒక్కక్షణంలో అనేక చ్ న పొరల్లో ఆతని 
అనుభూతులన్నీ ఒకే సమయంలో పరుగెత్తుతున్న ట్రనిపించింది. ఒక్కొక్క పొర 
మిగతా పొరలో ఆభేద్యంగా కలిసిమెలిని టు కనివించిది. నాలుగు 

మూరల దూరంలో కూర్చున్న కన్య నాలుగు జానెల దూరంగా వున ఎట్లు కూడా 

ఆనివించలేదు. ఆమె తన ఆంతర్యంలోనే నిండుకున్నట్రయింది. ఆ నిండుకో వడం 

చేతనే తను సంపూర్ణణాన్ని పొండినట్లుగా ఆను భ్రవాన్ని కలుగజేసోంది, అత 
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నిలో వున్న లేమి అంతా కరిగిపోయింది. అతసిలో చెలరేగిన మనోవికారాలన్నీ 

శాంతించాయి, గోవర్ధనగిరీ, కోనేరూ, చెట్ల సముదాయం, పమలూ, గౌడమఠం 

ఎండలో తళతళమంటోన్న ఆకాళం-స్వయంగా తానూ తన ముందు ఓ కోమల 

ఆకారాన్ని తొడుక్కుని, వున్న కన్య-కనికట్టులా కళ్ళను కట్టివేని తనవైపు 

ఆకర్షిసోన్న వనక న్యా-ఆందరూ అన్నీ రూపాలు వేనా వాటిలో ఏ అభేదమూ 

ఎలాంటి వైపరీత్యమూ కనపడడంలేదు. చుట్టూ పరిసరాలతో ఆమె తానూ 

వాళ్ళిదరూ-జణునణువునా కలినిపోయినట్టుగా వుంది. 

అదో ఆద్భుతమెన క్షణం-అదో విచ్శితమైన అనుభూతి. ఆ అనుభూతి 

ఎంతో తీవ9ంగానూ వేడిగానూ వుంది, ఆయినా అందులో సహజత్వం వంది. 

అ సహజత్వమే సెందర్యం. ఆ సౌందర్యంతోనే నిండిపోయాడు సజ్ఞన్. ఆ 

నిండు దనానికి కారణం వనకన్య. 

సజన్ కళ్లలోని తన్మయత్వాన్నీ ఆనందంలో కడిగి ఆర బెట్టిన ఆ ముఖి 

క్రవళికా పభావం నుంచి కన్య కూడా తవ్పించుకోలేక పోయింది. ఆ కడగి తుడి 
చిన స్వచ్చమైన ముఖం ఆమె [పాణ్యవియుడిది. అమె సొంత _వియసఖుడిది. 

సజ్జన్ని చూసి ఆమె వుది9 కృంకాలేదు. ఆమె అణువు అణువులో సజ్జన్ నిండి 

పోయాడు. ముచ్చట వసోన్న ఆ అందాల అమాయకపు ముఖాన్ని చేతుల్లోకి 

రీసుకుని ముద్దాడదమా ఆనివంచింది. సంవత్సరాల తరబడి అణుచుకుంటూ 

వసోన్న కోరిక ఒక్కసారి బిడియాన్నంతా విడిచి బహిర్గతమైంది. తన ఆలోచ 

నలు తననే నిగ్గిల్రజేస్తున్నాయి. ముఖం గులాబీరంగుని పులుముకుంది, కళ్ళని 

నైతం కిందకు వంచుకుంది. తన మనోభావాన్ని సజ్జన్ ఎక్కడ పనికడతాడో 

అన్న వుద్దేశ్యంతో నిగ్గుదొంతర్గను వయ్యారం ఆనే కొలగుతూ కవ్పివేస్తూ 

సజ్జన్ వైపు చూస్తూ "కళాకారుడు ఏదో స్వప్నంలో తేలిపోతున్నట్లున్నాడు? * 

అంది. 

కన్య పలకరించేటప్పటికి సజ్జన్ తను స్వప్నలోకంలో వున్నానని తెలుసు 

కుని నిగ్గుపడ్తాడు. ఆసిశ్రో నేను ఓడిపోయాను, కాని ఆ ఓటమిలోనే నా గెలుపు 

వుంది” అన్నాడు నప్వుతూ. 
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“మళ్ళీ గెలుఫా ఓటమి అంటూ పాతపాట పాకుతునా?వు. నువ్వేమైనా 

ఆనుకో సజ్జన్. నువ్వు ఈమాదిరిగా ఆర్టీస్ట్ మూడలోకిరాకుండా ఏదో ఓ 

ఆంతేరాయం కల్పిసుంటాను.” 

“వేణుగోపాలుని కోసం ఏ వైవా చెనుందట శాని పెడిమలకు తాక్ంచి 

అతను వూదిన వేణువును సూతం తన పెదాలకు తగిలించనని అన్న దట,” 

“"సరేపద్. వెళాంో 
(a) 

“వుండవోయి, రసభాన్ రాగిని ఆ కవి వంకులు కొంచెం కొపకం 
— లా 

తెచ్చుకోనీయ్” 

“రసథాన్ 5£-సింది కవిన్ లో కాదండి మహాశయా! సపెయాంలో 

రాసారు? 

కో ఓచందస్సు కానీయి. ఏంరకాసాడు,..ఉహూ:... ఏమిటది కనా?" 
ఫ్రీ 

క గ ల న్ 

*ఏవో రాసాడు, నాకేం జ్ఞాపకం. నా బురం౨తా కసహానంగా వుంది. 

కవిత్వం ఈ జుకంలో ఇమడమ. క్ బక” 
_ 

os “ఆం జ్ఞాపకం We కహా సవ్ నాగ్ కరకొంగీ 
మొడ వఖాసిర్ ఊపర్ రాభీషౌ పణ కి వార్ గలే పహీరౌంగీ 

ష్ వీతంబర్ ల న ల న. గారిని సంగ్ పెరొంణీి 
అ 

భావతో వొహి మేరో కసభాన్ వో తేశకషా నవ్ సాంగ్ 8 కొంగీ 

నా మురళీ మురళలీ;ర్కి ఆధరోన్ వరి ఆధరాన థరొంగి 

[నువ్వేం చెవే ఆరకంగా వేషం చేస్తాను తలకు నేమలివింఛాన్ని తగిలిం 

చుకుంటాను. మెడలో గురివిందలమాల వేసుకుంట వాను, క'షుపై మాచెచిగా పటు 

అ) 

తాను, ఓ రసథాన్ య. రసఖని! స కృక్టుకు)! ఆ అతనికే ముదా 

భంగిమలు నచ్చితే అవన్నీ చేస్తాను. కానీ ముకక కృష్టుకు తన వెవవులకు 

తాకించి వేణుగానంతో జగత్తును రసజగతులో ముంచె తే మురళిని మాతం నేను 

నా వెదపులకు తాకించలేను, ఆంత శ క్రి నాలో లేదు], 
గ్ర [| 
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“ఆవా!ఆహా! ఎంత చక్కగా చెప్పాడు! కన్యా, జస్ట్ ఫర్ ఏ సెకండ్... 
ఆలాగే నిలబడివుండు"”- ప్లీజ్! 

జేబులోంచి పెన్సిలూ స్కెచ్ బుక్కూ తీసాడు సజన్ కన్య కస్నీవ్చ? 

అంటూ ఏదో నసగటోయింది, 

“నువ్వేమీ మాట్లాడకుండా అలా నిలబడివుండు” 

స్కెచ్ గీస్తున్నాడు సజ్జన్, కన్య రాధ వేషంలో తలవె నెమిలి వింఛమూ 
గుంజమాల, పట్టు వీతాంబరం. ఎడమ చేతిలో చేతిక[ర చితంలో కుడివైపు 
రెండు చేతులు- థ్రీ కృష్ణుడు తన రెండు చేతులలో వేణువు సమర్పిస్తున్నాడు, 

రాధ వేషంలో కన్య కళ్ళలో సిగ్గుపుటమరించింది. పెదినులిపె నవ్వు వచ్చి ఆగి 

పోయింది. చూపుల్లో రోషం, తీభంగ్ ముుదలో నిలబడి వుంది. కుడిచేతి వేళ్లు 

వద్దు వద్దు ఆంటూ చిలిపిగా వారిస్తున్నాయి. 

కన్యకు “క్రీడ బాగా నచ్చింది. తాను కళాకారునికి _వేరేపణ ఇచ్చే మహో 

శ కిలా వుంది. ఈ కల్చరల్ తతంగం అంటే అమె స్వభావానికి పడద. సజ్జన్ 

అనే ఓ పురుషునికి ఆమె మ"సు అక్పించింది. అంత ల అమెకు తెలుసు. 

ఆయితే సజ్జన కళాకారుడనీ, శ్రీమంతుడన్న ము 

కలుసు. ఆయితే సమాజంలో, 'పఓిప ల వంకి 

కావోతున్నా న్్ యధార్థం ఆమెద్య వలో ఆ: 

షం 

క్రీ pea తునికీ తాను ు భార్య 

కత సంతరించు కోలేదు. 

నయండీ ఒకటే మాట. తాను సజ 

ఆనే ఓ పురుషుని తన జీవిత భాగసాంమిగా చేసుకుంటోంది తన జీవితంలో 

మొదటి సారిగా సజ్జన్ ఏ వియోగం ఆమెను ఎలా కలవర వెట్టగలదో నిగూవితం 

అయింది. మొన్నటి రోజున సజన్ ఆంటికి తరిగి రాకపోయే సరికి ఆతని 

వియోగంలో తన ఆంతర్యం గురించే ఆమె రెండు సత్యాలు తెలుసుకుంది. 

ఒకటి సజ్జన్ వ్యక్తి త్వం చములదు తనవి 

రెండోది ఈభాపం కనబరచ కి కపట నాటకం ఆడుతోంది. 

సజ్జన్ కళ్లు (పేమతో మెరినిన రోజు నుంచే తను కూడా ఆతణ్ణీ (వేమించాలి 
ఆంటూ లోపల్నుంచి బె పంగవ సోన్న కోరికను అణుచుకోలేక పోయింది. దాన్ని 

ఎ) గా 

\ 

ఆన్నింటి కన్న క. త. ఇ ఆం 

త్వం సమర్పణ చేసుకుంటోంది. 

కుండా ఆమె పె 
వ్. 

« ఆర 

/ 

ర్ 
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ఎంతగా అపుకోవాలని [ప్రయత్నించినా ఆమెకు సాధ్యం కాలేదు. సజ్జన్ మొండీ 

కెతాడం దే ఆమె మెత పడుతుంది. త్రీ హక్కు, పురుషుల ఆఘాయిత్యాలు, 

పురుషులంటే ఓ రకమైన ద్వేషం, స్య్వోత్కంర్ష, చదువూ సంజిళలు, తాత్విక చింతన 

మొదలైన విషయాల్లో ఆమెకున్న (పత్యేక ఆర్లతా యోగ్యతా ఆన్నీ సజ్జన్ 

పట్టుదల ముందు అవి రైపోతాయి. అమె కోరికకు పురుష రూపం పోసుకున్న 

వ్యకే. ఏ పురుషుడూ తనను ఆదోరకంగా స సహించలేక పోయింది." 

ఆమె జీవితంలో సజ్జన్ ఆడుగు పెట్టక ము ముంద మ మ. గురు వ్యక్తులు ఆమె ముందు 

— ఆమె త్యణీ5 రించింది అటువంటి దీంకం కల వనతన్య ఇవ్వాళ 

1 
సజ్ఞన్కు రాసోహుు అండి. మొన రాతి [ప్రియుని రాక=? ఎదుకు చూస్తూ 

ఇ 

యు a 

కస్నీదిలో త తడిసి స్నానం చేసన తరాంత ఈపరి౨గా అతనికి సమడ్చించు 

చు 

$ Can] వ్ పా ¥ 

బలపం కటుకోసి అ ల్రిగ పేట్ *డి ఎంశడీలోలున కసితో చు 
wu 

br ED Ca Oe ఆమెకు  పికంతేంతా అంజలా దికిడ ఉసహగానూ 
అట్ 

ఊగింది, ఉదురి. లకో లకుగాని పవక 

వా స డజన్ తనకు పడి అడుగుల 
జ్ర అ. ష్ జ 

i 4. 
దూరంలో వున్నా ఆమె ఒక్క. అడుగు కూడా ముందుకు వయలక పోయింది. లో వై 

ఆమెకు కాళా ర లదు. బలవంతిగా ప్రయత్ని ంచబోతే భూమిమీక కొళ్ళను ఆన్న 

యిం ది. వెంటనే పరుగత్తుకున వచ్చి సజన ఆమె జబ్బను పట్టుకొనక 

౦లో సృహ తవ్వి వెంటనే కిందపగేడి, మాననిక అవస్థ చూడగానే ష్ 

సబజస్లో వె రాగం కర్ఫూరంలా కరిగి పోయింది. ఆతనిలో కరక గట్టిన 

వేడీ 



వ్య కితం అంతా రాతి వెళ్ళల్దా విరిగి విరిగి అతని గుండెమీద పడసాగింది. 

అక్కడే ఓ బంగాలీ వెష్ప్షవ భక్తురాలి ఇంట భగవంతుని అవతారం చూసి ఆమెకో 

ఐదు రూపాయలు సమర్పించుకుని ఓ గంపెడు దీవెనలు పొంది సజ్జన్ అప్పుడే 

గుమ్మం దాటి బయటికి వస్తున్నాడు. ఆతను కన్యను ఆ ఇంట్లోకి తీసుక వెళ్తాడు, 

_ నేర్పరి అయిన ఆ వైష్ణవి ఇంకా బహుమతి ఆందుకో వచ్చన్న ఆళతో సపరి 

చర్యలు చేసింది. నడపాలో వున్న మంచాన్ని తెచ్చి వేసి ఎది. దానివై చినిగిన 

బొంత వుంటే పరిచి ఆక్కడ వి[ళాంతి తీసుకోమని సలహో కః బావి నుంచి 

ఆఅప్పటీకప్పుడు సీళ్ళు తెచ్చి వాళ్ళదాహం తీర్చింది. తర్వాత సజన్ డబ్బుతో 

బజారు కెళ్ళి పాలు తెచ్చి ట్రీ, పూర్ పంచభక్ష్య పర మాన్నాలు చేసింది. ఠాకూరుకు 

నై వేద్యం పెట్టి ఇద్దరికి సుష్టుగా భోజనం వడ్డించింది. ఎన్నో ఎన్నో తియ్యటి 

కబుర్లు చెప్పింది. 'కూర్చు ంటూలేసూ ఆశీస్సులు పలుకుతూ పాపజిలో సిందూరం 

రాసుకోనందుకు కన్యని సూక్కుంగా మందలించింది. సజ్జన్, కన్య ఇద్దరు వెళ్ళ 

బోతాందె రాధ ఏ|గ హంమాల సజ్జన కి, మాధవుని దండ కన్యకు వేనిమళ్ళీ 

ఎన్నో కొత్త కొత్త దీవెనలు పళల్క్-ంది. ఎన్నో సువః 

పర్సు కన్య చేతికిచ్చి ఆమెకు దక్షిణ ఇవ్వమన్నాడు సజ్జన్. వైష్ణవి కొంపలో 

పూర్తిగా నాలుగుగంటలు వున్నా నాలుగు నిమిషాలే మాట్లాడిన కన్య యోగ 

క్షేమాలు అడగడం మినహా మరేమీ మాట్లాడలేదు. వ. వ మాట్లాడు 

కోవడానికి వీలు చిక్కలేదు. అదీకాక మౌ నంగానే ఇద్దరూ దన పొందుతూ 

వున్నారు. సాయంకాలం ఇదరూ మతు క వెళ్ళిపో యారు. ఇంటికి వెళ్ళకుండా 

కన్యను తిన్నగా బజారుకి తీసుకెళ్ళాడు సజ్జన్. కన్యకోసం మొత్తం ఎనిమిది 

వందల రూపాయలు ఖర్చు పెళ్లి చీరెలు కొన్నాడు. బంధువు కోసం ఓ మంచి 

చీరె తీసుకున్నాడు. కన్యకు కొత్త చెప్పులు కొన్నాడు ఓఖరీడైన వేనిటి బేగ్ 

(చేకిసంచి), శాలువా కొన్నాడు. వడ్డంటూ కన్య మెల్టిగా రండు మూడు పర్యా 

“ళవడనాలు మాటాడింది, 
3 

యాలు వారించింది. కాని ఆమెమాటల్ని అతను పెడచెవిని పెట్టాడు. బజారులో 

పని చేసినా గంటా గంటన్నర సమయంలో సుమారు పన్నెండు వందల రూపా 
a 

యలు ఖర్చు పెట్టి ఇద్దరూ ఇల్లు చేరుకున్నారు. ఎ అరమరికలు లేకుండా ఆ 

రోజంతా సజ్జన్ కన్య విచ్చలవిడిగా మాట్లాడుకున్నారు, మంతనాలు చేసారు. 
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బంధువులకు తమ గురించిన అపోవాలను నిరాధారం అని నిరూపించారు. కన్య 

వరుసకు వదినగారైన తన చనిపోయిన ఒడినగారి స్నేహితురాలి సందేహాలన్నీ 

తీర్చింది సజ్ఞన్ కోరిన _పకారం కొత్తచీరె సింగారించుకుని ఆతనివెంట సినిమాకు 

వెళ్ళింది. ఆపునస్సమాగమం తర్వాత ఇవ్వాళ ఇద్దరూ కలిసి గోనర్ధన గిరి 

పర్వతం చూడ్డానికని వచ్చారు. 

రసథఖాన్ వర్జించి న [పకొరం కన్యను చి[తంలో దింపాడు సజ్జన్. రఫ్ 

స్కెచ్తో కూడా కన్య నెమలివింఛం. గుంజమాల, వీతాంబరాన్ని ధరించి 

మోపానీ అవతారం ఎత్సినట్టుగా వుంది. మురళీ గురించి వారిసున్న కన్య చాలా 

హృదయాహ్లాదక రంగా చితించ బడింది. తన కళా కౌశలం చూని మురిసి 

పోయాడు సజ్జన్ . స్కెచ్ని ఆడేపనిగా కన్నార్న కుండా చూసి దాహం కొన్న 

కళ్ళతో కన్యవై పు చూసాడు. 

[బ్రహ్మచారిణి ఆయిన కన్య ఆంతశ్ళంగారాస్ని ఓర్చుకోలేక బోయింది 

ఆమె చాలా పారవశ్యంతో సజ్జన్ని చూనించి. ఆచూపు ఆతజ్జి ఆకందఖరితుణ్జి 
చేసింద. అతని పురుషార్థం వుల్లాసలలో తేలిఆషింది. ఆతని మనము మీద ఆతనికి 

పట్టు తప్పింది. ఐదారు రోజుల క్రతం వ తన ఇంట్లో కన్యను చూసీ 

ఆతను ఇలాగే వార వశం పొందాడు, కాని యీూరెండు ఆనుభూతుల్లో తేడా 

వుంది. కన్య కళ్ళల్లోకి తన కళ్లలోని దిప్పికను ఇర్షిస్తూ లెలాడు. లేస్తూ లేస్తూ 

టిఫిన్ కేరియర్ను తన్నేసి తూలిహోబోతూ వన్య మెడకు తన చేతులు పెనవేన్ 

ఆమెను దగ్గరకు లాక్కున్నాడు, రెండు “రీరాలు పరస్పరం స్పృశించి 

విద్యుత్తు [పవహించింది. _వియుని మోవానీ మంతంచి బంధింపఐడిన కన్యకళ్ళు 

నిశ్చలమయ్యాయి. ముఖం అంతా ఎర బడి గభరాతో అక్కడక్కడ తెల్ల 

పడుతూ ఆసలేతెల్లని శరీరఛాయకు ఎన్నో వన్నెలుతెచ్చింది. ఆమె కుడిచేయి 

అశని ఎడమ చేతితో కట్టివేయబడి ఆతని వృదయకంపళాల్ని వింటోంది. వస్తా 

లతో చుట్టవడి వున్న ఆమెదేహం పురుషదేహ స్పర్శతో వెచ్చదనం పొందుతూ 

మతు ఇసూవుంది. చెంపలకు చెంపలు తాకి ఇద్దరి క్యాసలు ఒకేదారంలో గుచ్చ 

బడుతోన్న సందర్భంలో ౫6 రేయ్ సూళావంటరా ఈ ఇనీత 9౦ ఇదేళాల శేవలు 
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డబ్బాలకు డబ్బాలునవిలి గిరిరాజాకొండమీద ముద్దులయాపారంనడివిసోన్నా ర్రా” 
ఆంటూ మఠం మొండిగోడ వె నిలబడి ఎవరో గోసాయి బోని ముఖంతో నవుక్రి 

తున్నాడు. ఆమాటలు వినగానే కన్య నిగ్గుతో నీరుకారిపోయింది. తలతిప్ప 

కుండా కొండవాలుగా పరుగెత్తింది. సజ్జన్ కూడా కొద్దిగా సిగ్గుపడ్డాడు. గోడ 

వెపు చూడకుండా పెన్సిల్, సంహ కేన్వాస్సంచిలో పడేసి కెమెరా, 

థర్మాన్ని భుజానికి తగిలించుకొని, కోటు జబ్బలమీద వేసుకుని చేతో టిఫిన్ 

కేరియర్ పట్టుకొని, వేగంగా, నడిచాడు కన్య వెళ్ళిన దిక్కు. గా. కల్ 
కాళ్ళకు లేవ మూ కన్య ఎక్కువ దూరం పరుగె తలేకపోయిండి, చెట్టుదాటి వాలు 

వైపుగా వెళ్ళుతూ ఇద్దరినీ విడదీస్తోన్న నిగృతిర వె మరొక పర్పావేస్తూన్నట్టుగా 

వేళాకోళం చేసాడు. “ఏం (పియా అలా పరుగెత్తిపోతున్నావ్. కొంచెం ఆగు. 

నేను కూడా వస్తున్నా.” 

ఆతని మాటలు వినగానే కన్య నిలబడిపోయింది; వెనక్కుతిరక్కు ౦డా. 

ఆమెకు దగ్గరగా వెళ్ళి సజ్జన్ మరో ఛలో కి వినిరాడు.ఏయ్ డొంగ తె 

పానీ! డబ్బాలకు డబ్బాలు చేపలు తిని న పొారెపోతునా? వః”, 

కన్యకు నిగ్గుతో పాటు చిరుకోపం కూడా వచ్చిండి. అంునా నవంకుండా 

re పాల్ చ్లా య్ we 
వుండలేకపోయింది. “వుండండి, మిడు చాలా పోకిరీ వాళు మరీ" అని ఆంది. 

లు 

“పోకిరీ గీకిరీ ఆంటే పరువునష్లం దావా వేసానుసుమా. నేనేం పోకిరీపని 
లి 

చెయ్యలేదు. వూరికే న నన్ను ఏ పోకిరీ ఆంటు నా వు. ఓము. ఇదేకొల చేపా-అయ్యాం 

సార్రీ.ఏమి మగువరా ఈమె. డబ్బాలకు డబ్బాలు నమిలి నేను యింత పెద్ద మని 

షిగా వ్యవహరీసోందే నన్ను సోకిర్ ఆంటోంది. 

సజ్జన్ నటిస్తూ ఆ మాటలు వల్లిస్తోం టే ఆమె చిరుకోపం, పిగుత గాయి, 

అతజ్జిమాన్ కిలాకిలా నవ్వుతూ “నువు మహా తుంటరివి” అని అండి. 

“'ధంక్యూ ఫర్ ది కాంవ్రి మెంట్” 

“సీకేం వేళాకోళంగా వుంది. నాకు గుండె దడ ఇంకా తగ్గలేదన,కో”, 
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“గుండెదడదడ రసవత్తర జీవితానికి నిదర్శనం, నువ్వు కొద్దిగా కూడా 
స్పోర్టివ్ గా వుండ లేశ మరీను.” 

“సోనీలే”” అంటూ కన్య మళీ గంభీరంగా-- ఇకనుంచి నీ మనస్సును 

కొంచెం ఆవీవుంచు. నిన్ను చూడగానే నేను వశం తప్పుతున్నానుోఆని ఆంటూ 

నువ్వెందుకు (గహించలేవన్న ట్లుగా ఆతణ్ చూసింది. 

“నువ్వు మరీ గోరంతను కొండంతగా చేస్తున్నావు”. కన్య గంభీరంగా 
ఆనడం ఆతనికి ఆసందర్భంగా తోచింది, కొద్దిగా విసుగు కనపరునూ “ఆ 

భూతలగాడు చూసే ఏమయిందీ? మహాసరదాగా వుంది.” 

“'సికు సరదాగా కనివించిన (పతిక్షణం జీవితంలో నేకు గడిచిన ఓ పవి 

[తానుభూతి” “నువ్వు వె, రిబాగుల్లానివి. ఓ శ్రీ ఓ పురుషుని కలుసుకుంటేదానికి 

పవి;తత- అపవి[తత. ఆంటూ ఓ మోరల్ కోడని వెట్టి వాళ్ళని బంధంచేసు 

న్నావు. ఆసలు నీకు నీల్లు నీకు నరకకూపంగా తయారైంది. ఆది చూని పతి 

విషయంలో ఆవసరం కంచి ఎకు, వ జాగ తగా అడుగులో అడుగు చేసు 

కుంటూ నడుస్తావు. నాకు కాబోయే భార్య పవి(తురాలని నాకు తెలుసు. 
నేనామెను ఎప్పటికీ మోసంచెయ్యను”. 

తల వంచుకుని కన్య ఆంతా విన్నది. సజ్జన్ మాట ముగించగానే 

(కీగంటితో అతి చూస్తూ పొడిగా నవ్వుతూ అంది = దుష్యంతుడిలా నన్ను 

మరచిపో శే? 

పమిట 

గొంతుసరిచేసుకుని కన్యమళ్ళీ నవ్వుతూ ఆంది-ఎవ రైనా “శవించొచ్చు”. 

“శవించడమా ?; అందులో ఈ యుగంలో?" 

“నోటితో కాక వోవర్ను. చూపులో ఈ యుగంలో కూడా శవించవచ్చు 

కదా!” సజ్జన్ మెదలక ండ వింటునాడు. నిమిషం రెండు నిమిషాలు ఇద్దరూ 

ఏమీ మాట్లాడకుండా నడుస్తున్నారు. కన్యవెపు చూస్తూ సజ్ఞన్ ఆడిగాడు-ో' 
మీద నీకు విశ్వాసం లేదా?” 
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““జ్రీవితానికి విశ్వాసమే మూలాధారం" చాలా సాఫీగా సమాధానం 

ఇచ్చింది కన్య. 

తను వేనిన _పళ్నకు సమాధానం దొరికింది కాని దానితో అతనికి తృప్తి 

కలగలేదు. సర్వసాధారణంగా అనుకున్న మాట వ్యక్తుల పరంగా లోతువరకు 

పోయినట్రనివించింది. సజ్జన్ కు కోపం వచ్చింది, కొన్ని మానసిక కారణాల వల్లి 

తన మీదే తాను కోపగించుకుంటూ అన్నాడు-*గతించిన నా జీవితం సాఫీగా 
కానీ సవ్యంగా కాని వుందని నేను డప్పాలు కొట్టను. (శ్రీమంతుల ఇంటపుట్టాను. 

ఒకళ్చే సంతానం. చిన్నతనంలోనే తం డినీడ పోగొట్టుకున్న నేను, నేనేకాదు- 
ఎవరైనా చెడిపోవచ్చు. నాలోవున్న బిలహీసతల కారణంగా సీ మనస్సును, స్తీ 

లోని విశ్వాసాన్ని నొవ్పించవచ్చు. కాని ఎప్పుడూ నేను చెడ్డచాణ్జికాదు”, 

“చెడ్డవాళ్ళంటే భయపడాల్సిన పనిలేదు. చెడ్డవాళ్ళను ఇక్టే పనిగచై 

యొచ్చు. వారితో ఘగ్గణపడడం ఏమంత కష్టంకాదు. కాకుంటే వాళ్ళకు దూరంగా 

తౌలగిపోవచ్చు. భయం అనేది చెడ్డశనంవల్లనే పడాలి వంచివాళ్ళమనే చెప్పు 

కునేవాళ్ళ మానసిక పొరల్లో ఎక్కదో ఆడు సుభాగాన దాక్కుసి ఆకస్మాత్తుగా 

మీదికి వచ్చి ఇతరుల్ని తమ గువ్పిట్లో వెట్టుకునే చెడ్డతనం అంటే భయ 

పడాలి''. 

ఈ క్షణంలో కన్య ధర్మో పదేళం సజ్జన్కు బాగా అనివించలేడు. ఆత 

నిప్పుడు దాలాహుషారులో వూగిపోతున్నాడు. రాధాక్ళషుల పేమ, వారి మధుర 

భక్తి సంబంధించి సరనసంభాషణ ఆతనికి ఎంతో మతునుకలిగిస్తోంటే మధువును 

తాగుతోన్న వ్య క్రిగాసులో వ్రహతో హఠాతుగా గంగాజలాన్ని కుమ్మ రించినట్ల 

యింది, అతని మనస్సులో తిరుగుబాటు రేగింది-సారాయి ఎందుకు చెడ్డది? 

గంగాజలం ఎందుకు మంచిదంటారు? పోనీ మంచీ చెడ్డా వుందానుకుందాం. 

అలాంటప్పుడు కూడా మరి మద్దు అనేది చెడ్డది ఎందుకవుతుంది? స్రీ పురుషుడు 
ఒకరినొకర్ని ఆకర్షించుకోవడం సహజమే కదా! మరి రెండు శరీరాలు కలిస్తే 

చెడ్డ ఎలా అయింది? నేను ఇంతవరకు చెడ్డగా అనుకోని చెడ్డతనాన్ని గురించి 

ఈ కన్య ఎందుకు శ్రీరంగ నీతులు నేర్పుతోండి? తిరుగుబాటు తనకిచ్చిన బలాన్ని 
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ఆసరాగా తీసుకుంటూ కన్యతో అన్నాడు సజ్జన్-నవ్యు ఆనవసరంగా నేను 

చెవ్పిన దానికి వ[కభాష్యం చేసున్నావు కన్యా. వేళ్ళవరకు నాలో వీ చెడ్డతనం 

పాతుకుని పోలేదు. కొంచెం ఆగు_ముందు నేను చెప్పేడి విను.నువ్యు దేన్నైతే 

చెడ్డఓతనం అని ఆంటున్నావో అది మూర్ధ సంస్కరణ కర్తల ఊహాస్యప్నం, 

నై తికధర్మం ఆంటూ చెడ్డతనం ఆప వవేనో ఆంటూ వున్నావో వాటివ వలనే మాన 

వుడు తన నైనర్లిక వికాసాన్ని పొందడానికి ఆవన్నీ అంతరాయం "కల్పిస్తూ 

వచ్చాయి. కళ్ళద్దాలు పెట్టుకుని ఆలోచించడం మొదలిడితే ఆడదానికన్న నిజ 

మెన వస్తువు (పపంచంలో మడి ఒకటిలేదు, ఇతర నీతికోవిదుల మాటలు 

ఆలా నంచు. గౌతమబుద్ధుడూ, శంకరాదార్యలవంటే విజ్ఞాన ఘనులు కూడా ఆడ 

దానిని వ్యతిరేకించారు. “నారీ ఆనేది నరకానికి ద్వారం అన్ని చెడ్డలకూ ఆమెయే 

మూలం. ఇప్పుడు ను వ్వేమంటావో పు 1 

ద్రీకాతి లీవ్ సజ్జన్ విసిరిన విసురుకు కన్యకు కోపం వచ్చింది, “శంక 

రాచార్యుడూ, బుద్దుడూ 'అదవాశే ళ్ళ ఆయినుం ంటే పురుషుడే నాక్షాతు నరకమనీ 

ఆడది ఆ నరకానికి ఆడ్డుగోడగా నిలిచి _పకృతిలోని మిగలిన సృష్టి అంతా ఆ 
25 a | మురికి కూపంలో పడకుండా అడు కుంటుందనీరా “వారు” అంటూ) సజ్జన్ ను ఎత్తి 

పొడచింది. 

కన్యమాటలు విన్న సజ్జన్ వ్యగ్యంగా నవ్వాడ . ఆతను నవ్వుతోంటే 
ES 

ఆమె మరింక రెచ్చిపోయింది. “ పాచీనకాలంలో పురుషులు శ్రీల ఆడుగులకు 

న మడుగులు ఓ లేవారట, ఆకాలమె నిజానికి ఎంతో మంచిది " ఆంటూ పుగషు 

ఆభివాత్యంవై తన ఆక సు వెళ్లబోని3ద్ 
ఇఒ ' ౧ 

సజన్ జాగతగా చంయె ముథాన్ని ప పవీకీను న్నాడు కోపంతో ఎర బారిన 

ఆమె తెల్పిన మఖం చూడ్త సక ఎంతో ముచ*,ఓగావుంది ఆ ముచ్చట ముందే 

తాను నంతోవపూర్వ్యకం?? LIT Es tr న్నకు కుడిచేతిని అమె భుజంపె 

వుంచి ఇలా అన్నాడు-”_వియురాలా, ఆంతకోపం పనికిరాదు. సర్య(తా 

స్వాతంత్రాన్ని రాటే ఈ ఆధునిక యుగంలో ఈ పౌరుడు మాతం రాణీగారికి 
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దాసుడిగానే వుండి ఆృపాచీన యుగాన్ని మళ్లీ ఈ భూతలం మీద (పతిష్ట 
చేసాడు” 

సజన్ ఛలోకితో ఆమెలోని ఆవేశం దెబ్బతింది. ఆతని చెయ్యి ఆమె 

భుజాన్ని స్పృశించగానే ఆమెకు సంకోచమూ కలిగింది. కాని ఆమె పంజరంలో 

బంధించిన సింగంలా వుంది. పంజా విసరలేక ఆవులా సారువెంది అమె 

భుజాన్ని చేతి కరతో మెల్లిగా కొడుతూ ఆన్నాడు- “సరే విదుషీమణిగారూ, 
మనం ఇద్దరం ఇపుడు అన్ని చిక్కు లోంచి బయటపడి ఓదళకు చేరుకు న్నాం. 

ఏదో రైలు (ప్రయాణీకుల మల్లే ఓక్షణానికి కలిసి విడిపోతూన్న లెక్క లేనంత 
మండి మామూలు స్రీ పురుషుల్లా మనం కలవలేదు విడిపోవ డానికి. పురోహితులు 

గారొచ్చి నాలుగు మంతాలు చదవడం లేదా రిజిస్టార్ ఆఫీసులో కెళ్ళి బాండ్ల 

మీద సంతకాలు పెట్టడం అదంతా ఓ తతంగం మాతమే. లక్నో చేరగానే ఆ 

తంతూ వూర్తిచేసాం. నిన్నటి నుంచి నాలో ఎంత మార్చు వచ్చిండో నీకు 
తెలియదు, చీకట్లో వుక్కి రి బిక్కిరి ఆవుతున్నా మెలికలుగా తిరిగివున్న మెట్లు 

ఎక్కు తూ వున్నాం నిన్నంతా. ఆ చీకటి మెట్లు ఎక్కి. వెలుతురు విసురుతోన్న 

డాబా మీగకు వచ్చినట్లుగా నిన్న బృందావనంలో నాకు అనివించింది. వరి 
a 

సీకు అలానే అనిపించిందో లేదో?" 

కన్య ముఖం మీద ఆమె మనమ) ! పతిబింబించింది. ఓ చిన్న చిరునవ్వుగా 

ఆది మాదీ ఆమెను సన్నని మైకంలో మంచింది. 

ఆమె భుజంచె చెయ్యి వుంచుతూ సజ్జన్ “నేను విలాస పులషుష నాలో 

ఈ బలహీనక వంది నా ఈ బ హీనశతో ఘర్షణపడే ఆధికారం నీకు వుంది. 

కొని పంతు€ సుల మాదిరిగా. గురుపన్నా లా నాకు ధర్మ పన్నాలు చెప్పడానికి 

(పయత్నించకు. బునం ఇద్దరం నిష్కల్మషంగా వుందే చాలు. భాగ్యా భర్తలు 

తమ గతాన్ని తవ్వుకోడాన్ని తపస్పనుకోలేను నేన. ఈమాట సామాన్య 

మనుషులకు వరి నుంది కాని బాగా చఇణవుకుని లోతుగా ఆలోచించే మనటోటి 

వాళ్ళకు వరి ౦చదుూ. . 
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కన్య మీద వున్న ఒకొక) మైకం సౌర తొలగిపోతోంది. మిగిలిన 

మశును కంఠంలో నింపుతూ మధురంగా ఆం). “ పమోజనంలేని 

పురాణాలు వింటే నాకేమి ఒరుగుతుంి. నాక్యావలనిన సత్యాన్ని తెలుసు 

కున్నాను. కాని నజ్జన్ ఒక్కమాట, గతించిన చరిత మాతమే మనతోరాగు. 

నడుసోన్న చరిత కూడా మనల్ని గురంచి సాక్ష్యంగా నిలు స్తుంది. నిన్నటి 

వరకు నువ్వు ఎంతో విలానంగా జీవితాన్ని గడివ వుండొచ్చు. కాని ఇవ్వాళ 

కూడా sue వుండి తీరాంన్న య. ఇవాగళ నుంచి సీజీవితం కొత 

మలుపుతో _పారంభం ఆయితే సీ చరిత కూడా ఇవాల్టి నుంచి కొత్త చిగుళ్లను 

తొడుక్కుంటుంది”, 

క ముని ఆలవాట్లు ఇంత లాందరగా మారిపోతాయని ను వ్య ను 
vw 

కుంటునా, వా? 
లె 

“తప క ఇప్పుడే a ie వారా వ్యకి, కంటే ఎక్కు వ 

చె తన్యం బాధ కలవాణ్డి ఆయిన పక్షంలో స్రీ SH లోటువల్ల విలాస సస 

గడపాల్సిన ౨ఎవసరం రావని” నువు సొవాడివి ఆయిగపుడు నా వాడిగా నే 

= “య ఆ ల తా 
వ్రుంటావని (=| పు దేగా క ఆంది. 

సజ్జన్ చెయ్యి ఆమె భుజాన్ని రాచుకుంటూ వుంది. ఆతడు మౌనంగా 

వుసూడు ఎదురుగా రెండు ఆ. తసుల్లో నిర్కంచిక తెల్లటి ఛ తం, దానికి కొందెం 

అవతల తెగా వు భవనాగికి బంకగా తము టాక్సీ కనపడకు తోంది. టాక్సీ 

SCNT CTT మోసున్నాడన్న విషయం 

క్రాపకిం వచ్చించ్ సామాను పిశీషంగా లేకపోయినా కెమో, కోటూ, కేన్వాను 

పం? కాను తీసుకో వచ్చుగా అనివించిండి కన్మకు. ఆమె వెంటనే ఆ మూడు 

నులు ల్ న సజ్జన్ ఆమె స్పర్శకు మేల్కొని 

ఆమె పైపు చూశాగు, కన్య కళ్ళు అవకాచ ఇహ వాటే నెపంతో “నన్ను నేను 

మి స మడ్చింటు కంటున్నా “ఎ అన," బగా ఆత కళ్ళలోకి చూసాలు. మొదటి 

నాగా ఆమె ర్లు మౌనంగా అఆచణీ ఆహ్వానిస్తున్న ట్రుగా తోచింది. 
ళ్ సజ! అలన. 

గ t ప! గ 3 i 
చి 

sh (4 నో 

ల్ో 
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26 
నందో పీలిస్తే వచ్చిన బోర్ మహాకవి బభూతీ సునార్ ఇంటికి ఎదురుగ 

చీకటి సందులో పొద్దున్నుంచి తిరుగుతూ పడిగాపులు కాసున్నాడు మధ్యమధ్య 

-పొడిగాదగ్గుతూ ఎవరికో ఏవో సంజ్ఞలు చేస్తున్నాడు. 

గుమ్మం దగ్గర ఎవరివో పాదాల ఆలికీడి ఆయింది. బభూతీ ఇంటితలుపు 

గొళ్ళెం తీసారు. తలుపు వెనక నుంది నందో పొడిగా దగ్గింద. తలుపు గడియ 

తెగుచుకుంది. ఆంతే మహాకవి బోర్ చటుక్కున గడపలో ఆడుగు వెట్టి లోపల 
దూరేసాడు. వెంటనే తలుపు మూసుకుంది. 

బయటి గదిలో దీపం వెలిగించి, అక్కడికి బోర్ని విలిచింది నందో. 

బోర్ లోపలికి వసోంటే నందో పయత్నపూర్వకంగా తన రొమ్మును ఆతని 
చేతికి తగిలిస్తూ బ యటికి వచ్చింది. లోపలితలువు గొ ళ్ళింపెట్టి నిశ్చితంగా ఆమె 
గదిలోకి మళ్ళివచ్చింది. బయటి గడివికాలంగావుంది. గోడ కిందనుంచి నాలుగో 

భాగం వరకు వెంక లతో ప్లానర్ చేసారు. ఇంగ్లీషు వాళ్ళ నమునాలో పొయ్యి 

పెట్టడానిక్ గద్దెలా వుంది, పొయ్యివున్న స్థలాన్ని ఇనుపతీగలో బలి అడ్డుగా 

వుంచారు. ఆ తీగె మీద అక్కుడక్క డా (దాక్షగుత్తులూ, ఈ వని బుక్కు లతో 

కొరుకుతోన్న చిలుకలు వున్నాయి. ప్లాస్టర్ చేసిన వెంకులమీర 'ఓం' అనే 

ఆక్షరం, రాధాకృష్ణ, సమాఢిలో మునిగిన పరమ శివుడి బొమ్మలూ సన్నాయి. 

ఒక సోఫానెట్, రెండు కుర్చీలు, మధ్యగా ఓ బల్ల ఆగి అందాన్ని బాగా 

ఇనుమడినున్నాయి. నండో బల దగ్గరకు వచ్చి నిలబడింది, ఏష్| టేలో నిగ రెట్ట 

నునీని రాలుస్తూ కుర్చీలో కలాబడదాం అనుకుంటోన్న బోర్ నందోను చూని 
నవ్వుతూ “నందో వీవీ డేష్ కొద్ద నాగుండెను చీల్చేసావు. మరికట్టు కూడా 

త్వరగా కట్టు” అన్నాడు. 

“క; వుండ వయ్యా” 

“నా మీద ఒట్టు. నవ్వుకూడా మంచి సరసురాలికే" అంటూ విరహేష్ 

నందో వైపుకి వెళ్ళాడు. నందో గభాలున వెనక్కు తగ్గి పమిటకొంగు మెలిపెట్టి 
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కశ్లెరచేసినట్లు నటిస్తూ “ఆ(... ఆ(.. ముట్టకు, నేనిప్పుడే గోమతి కె 
స్నానంచెయ్యాలి" అంటూ వగలు పలికింది. 

“నువ్వు గోమతికి వెళుతుంటే మరి తొందరగా నా పాణసఖిని తీసు 
కురా. ఆసలే జనవరినెల, తెల్లవారు జామున నాలిగింటికీ బయలుదేరాను ఇం 

ల్హోంచి గుండె వేడిని కావాలంటోంది" 

“ఇదేమైనా లంజలకొంప ఆనుకున్నావా ఏమిటి? [వియసథీ, (పొజసళఖీ 

ఆంటూ ఇంట్లో కిదూరా వు. మేమేమెనా దళారి వృత్తి చేస్తున్నా మనుకున్నా వా?" 

ఆంది నందో. 

మవోకవి లోర్ నందో నీనీలాంటి ఆడ వాళ్లను ఎంతోమందిని కాచి వడ 

పోసినర కం “ఆదే ఆలాంటి దేమీకాదో అని అంటూ సీళ్ళు నములుతున్న ట్టు 

ఆన్నాడు. 

“మీ ఇద్దరూ (పేమించుకున్నారని తెలిసింది. పాపం మా ఓడిన అస్త 
మానం ఏదో మరిచి పోయినట్టుగా వుంటోంది. ఆమె అవస్థ చూడగానే నాకు 

జాలివేసింది. '' 

“ఆగి నిజమే నండో వీవీ నువు? డేవతాసమానురాలి వి." 

“కీ చిరనామూ ఎలా పటేకానని అడేగ వేం?" 

“నువ్వు వెద్ద మంతగత్తెవు నందో_” 

“నీకేం. కన్ను కలివి వళ్ళిహోయావు నీమటుకు నువ్వు. ఇక చూడు మా 

ఒడిన ఆవస్గ ఆంతా ఇంతా కాదు. గేనూమె తపన చూడతేకపోయాననుకోో 

“కడి నా అవస అంతకన* పవిరెటు ఎకుువగావుండి నీదీ. నీ ఒదిన 
(ఆ fn రాం 3 రా 

(Ee 
1 

ర నా మనస్సును దొంగలించడమే కాక నాన ఎదయాన్నీ, నా (ప్రాణాన్నీ, నా 
౬ యా 

నిదాహారాల్ని సైతం-* 

“వందరూపాయలు తెచ్చావా?" 



“నందోబీవీ, నువ్యుకావాలంచే [పాణమే ఇసాను. బాబూగంజ్ నుంచి 

కాలినడకనే వచ్చాను. కాలం ఎంతచెడ్డగా వుందీ నీకు చెప్పనక్క గ్రేరు. రూపా 
యలు దగ్గిరుంచే పాణాలు దక నిరోజులు వందరూపాయలు జేబులో పెట్టు 

కుని ఈ చీకట్లో = ఇం౦తే మోరనిశ్శబ్దం లో ఎలారావడం? నువ్యేచెప్పు. నువు 

సాయంతం ఎక్కడికి తెచ్చిఇమ్మందే అక్కడికే సొమ్ము నీకు తెచ్చిస్తాను” 

"రాలా తెలివిగల వాడివిలావున్నావు. మజాగావాలి కానీ_” 

అ యవ్యనం మీద ఒట్టు, సీ ఆందం మీద ఒట్లు, నీ ఒదినమీద ఒప్లేసి 

చెబుతున్నాను నిన్ను దగాచెయ్యాలని నాకు ఏకోళానాలేదు. ఒక్కరోజుతో 
ముగిసే వ్యవహారంకాదుగా. సరే ముందీ పాతిక రూపాయలు నీదగ్గర వుంచు. 

సీక్తు సాయంత్ర ఇసానన్న వందరూపాయల్లో వీటిని మినహాయింతుకోనులే. నా 

మాటనమ్ము”. 

నోట్లు చూడగానే ఆకలికొన్న నింహంముందు ఈ గవచ్చి నిలబడినట్లయింది 

నందోకు. ముక్కు పుటాలు ఎగిరాయి. పెదిమలు విరిచింది. మూతి అదోలా పెట్టి 

నందో అఆంది-. నీ దగ్గిరే వుంచుకో ఈ పాతిక రూప్యాలూ. నాతండడీ గారింట్లో 

లక్షలకొద్ది లక్ష్మి మూలుగుతోంది. నా ఆన్నకుబోలెడంత సంపాదన. కావాలంటే 

ఓ నీనిమానే కొనివేయగల తావాతుంది.” 

మహాకవి బోర్ గారి చిరునామా నందో చాలా విచితంగా కనుక్కుంది. 
అహార్ ఆయీరే” సినిమాకు పాటలు రాసిన కవిగారి ఆ|డసు కావాలంటూ 

కెలాసూ కోడలన్న వరో తార్పుడు గత్తెను అడిగింది నందో. కైలాసూ 

కోడలు మరో దళారిస్ అడిగింది, ఈ మూడో దళారికి నినిమా హాలు గేటు 

దగ్గర పనిచేసే ఓమిండ గాడున్నాడు. వాడే మవికవి బోర్ని కైలాసూ కోడలి 

ఇంటికాడనందోతో పరిచయంచేనింది. నాకెంతోమంది నినిమాతారలూ,చుక్కులూ 

తెలుసనీ, ఎవేవో గాలా వెద్ద పెద్ద డప్పాలు క్ట్రాడు బోర్, తెలాసూ కోడలు 

నుంచ నందోదాక అందరినీ సివిమా తెర మీదకు ఎక్కిస్తానని వాగ్దానం చేసాడు 
ఇద్దరిని కలపడానికి గాను వంద రూపాయలు లంచం ఇమ్మని అడిగింది నందో. 
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సరేనన్నాడు బోర్, అదీగాక నందోముందు (ప్రగల్ఫాలు కొడుతూ తన గొప్ప 
తనాన్ని నిరూవించుకోవ డానికి సారాయి, సిగరెట్టూ ఇంకా ఎవేవో తివ్పించి 

ఓ యాభై రూపాయల దాకా తగలేసు కున్నాడు బోర్. బోర్ ఆంత సంపన్నుడు 

కాదని గేట్ కీపర్ ముందే సూచన ఇచ్చాడు నందోకు. అయినా నందో నమ్మ 

లేక సోయిందారోజు. బహుకా కొత్కకాతాను తన గువ్చిట్లో వుంచుకోవ 

డానికి అబద్దం చెప్పుతున్నాడను కుంది. తీరా ఇవ్వాళ బోర్ పాతిక రూపాయలే 

బయట పెద్ద సరికి ఆడబుద్ధి వాడి అయింది, 

“ఇవ్వాళ ఆమె రాదు. మా అన్న కలకత్తా నుంచి రాతే వచ్చేసాడు,” 

అని ఆడ్డం వేసిరర్ః 

“మరి నువ్వు అలా చెప్పావేం” 

“నాకేం తెలుసు మనియా ర్మాలే ఊడిపడతాడని. ఇంకా రావడానికి పది 
రోజులు పడుతుందని అంతకు ముందు వుత రం రాశాశాయె. మా అమ్మ, 

సకరాత్ గంగా స్నానానికని అలహాబాదు వెళ్ళారాయె. మనియా అకస్మాతుగా 

వనే నేనేం చేయ్య గలను?” 

ఓక్క దూకులో నందో కాళ్ళ మీవ పడి వేడుకోవడం మొదలెట్టాడు. 

“ఎదో నువ్వే సాయపడాలి. మోహినీని ఒక్కసారి చూపించు” ఆంతలోకే మళ్ళీ 
లేచి ఈ |పపంచంలోనే లేనట్టుగా-= “దూరంగా చూసిచూని నేను తాళలేక 

పోతున్నాను. మోహినీని దగ్గరగాతీసుకొని నా బాహువాళంలో బంధించాలి. ఆమె 

వేడి వేడి నిటూర్చులు నా హృదయ పటలం పై (వేమ అనే రంగును వులుము 

కొని” 

“ఏమిటీ నువ్వు చేస్తోంది, ఒదిలి పెట్టి'' ఆంటూ కోపంగా అంది నందో, 
మోపానీని ఎప్పుడు కౌగలించు కుందామా ఆన్న ఆవేశంలో బోర్ నందోను 

గట్టిగా వాటేను కున్నాడు. ఆమె ఒదిలించు కోవడానికి అతణ్ణి చేతులో తోస్తోంది. 

మహో కవి తన పట్టు విడవకుండా ఆమెను తన కబంధ హస్తాల్లో అలాగే 

నొక్కుతున్నాడు. “నా వాచళ్వరిశో నన్ను ఒక్కసారి కలుపు, చాలు. నా 
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నందో రాణివి కదూ! నా మనస్సులో మూగ పోయిన రెండో అమరగీతం, 
మేల్కోడానికి ఒకే తపన పడుతోంది” అంటూ నందోను తన ఆలింగనంలో 

మరింత బిగించాడు, 

“నువ్వూ, సీగీతం ఏట్లో దూకి చావండి. ఇటువంటి దగాకోర్లను ఎంతో 

మందిని చూసాను, ముందు నాకు యివ్వాల్సిన వెకం తీసుకరా. 

“సాయంకాలం తెచ్చి ఇస్తానన్నాగా. నువ్వు అడిగింది వందకదా. నేను 
రెండు వందలు ఇసాను, సమ్మత మేనా? నిన్ను చూసోంటే నా నరం నరం 

లాగుతోంది నందో" 

“నాకీ కల్లబొల్లి కబురు గిట్టవు. నా కాకూరు ఏమిటో, నా పూజా 

పునస్కారం ఏమిటో అంతేగాని ఈ (వేమా గీమా అందే నాకుపడదు.” 

*సి కల్రాంటి భకినే దేపుడు [పసాదించుగాక. అబ్బ! ఎంత జాలిగుండె 

స్పీద్రి! మళ్ళీ నీకాక్లు పట్టు కుంటున్నాను”, ఆంటూ మహా కవి బోర్ ఒంగాడు. 

ఆతను వేసుకున్న చెస్టర్ కోటు చేతులు అతను ఒంగగానే పెకి పోయాయి, 

ఆంతే. మణికట్టు మీద తళతళ మంటూ మెరుస్తోన్న బంగారం గడియారంపై 
నందో కళ్ళు పడ్డాయి. “ర వద్దు” ఆంటూ తన కాళ్ళను తాకుతోన్న చేతులు 

పట్టుకునే నెపంతో నందో రెండు చేతులూ అతని రెండు మణికట్టు పట్టు 

కున్నాయి. ఆమె కుడిచెయ్యి అతని ఎడమ మణికట్టు మీద కట్టుకున్న బంగారం 
గడియారం మీద వుంది. 

"నువ్యింతగా [బతిమాలు తున్నావు. ఎంతో (ప్రమాదం వచ్చే పసి. మా 
మనియాగాడు పచ్చిరక్కంతాగుతాడు" అంటూ సానుభూతి కనపరచింది, నందో. 

అంతే ఆతని ఎడమ మణికట్టు మీద నుంచి ఆమె తన కుడిచెయ్యి తీసి చేసింది. 
మళ్ళీ తెగిన మాటకొన కలుపుతూ “సరే లేవయ్యా, నీకోసం నేను | పమాదంలో 

పడ్డానికీ సిద్ధమే, నేను చెయ్యాల్సింది నేను చేస్తాను. ఆ మీద భగవంతుని 

దయ” ఆంది. 
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బోర్ మణికట్టు లోంచి నందో చేతిలోకి వచ్చేసింది బంగారపు గడియారం, 

ఆమె చేతిలో గడియారాన్ని చూడగానే మహాకవి ముఖం పాలి పోయింది. 

ఆతనేదో చెప్పుదాం అనుకుంటూ వుండగానే నందో గదిలోంచి రివ్వున ఎగిరి 

పోయింది, 

చేతి గడియారం పోయినందుకు బటోర్కీ దిగులుగా వుంది. ఎరువ్స తెచ్చిన 

సొతాయె! 

తాను గోమతీ స్నానానికి వెళ్ళు తున్నాననీ తలుపు గడియవేసు కుంటా 

నికి రమ్మనమనే వంకతో కిందవున్న పెద్ద కోడలిని పిలుచు కొచ్చింది నండో. 

మనియా గురు వెట్టి నిద్దరోతున్నాడు. వెద్దావిడ కూతురు పైన నిద్దరోతుంచే 

ఎత్తుకుని కింద తన టిక్కీ లో పండ బెట్టింది “నందో. అయితే విరహేష్, పెద్ద 

కోడలు ఎక్కువ సేవు కలిని వుండడానికి వీలు కల్పించలేదు. మనియా మేల్కా 

న్నాడు. వాళ్ళిద్దరిని భయ పెట్టి డానికి ఈ ఒక్క ss బాన ఆమెకు. కాని 

విరహేష్ డక్కా ముక్కలు 'తిన్నరకం హస. దేత నంచి ఎత్తు పారలేదు, 

పెద్ద కోడలై న మోహినీ చెయ్యి పట్టుకుని “నంగా ల మనల్ని బె3రించ 
డానికి సోకు చెపుతోంది. సందో చెపి, కంగారు పకకు. నీ వంద రూపాయలు 

ఇవా? ముట్ట చెపానుగా” ఆని పెగ్గామెతోనూ , నంలోతోనూ అన్నాడు. 

వ్ర 
యి గి 
4 

శా 

శ 

“గూపాయలేమి తిః?” ఆని తెలియనట్లు ఆడిగందీ మోహిని, 

మత్తునిండిన కళ్లతో మోహిని చూస్తూ నవ్వుతూ విరహేష్ ఆన్నాడు- 

"కోహినూర్ న జానికి ss యువ్వాల్సి వుంటుందలే మోహిని, ఈ నా చేతి 

గడియారం గుంజుకుంది” 

* ఎందుకు?” 

“జ సంగతి పోనీలే చేతి గడియారం తిరిగి యిచ్చేసె మందిదే అనుకో. 

సాయంకాళలానిక ల్లా రూపాయలు ఆమె ముఖాన కొడతాను 
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“ఒదినగారూ” అంటూ |పాసే:కోపడుతూ “మీ కాళ్ళ మీద పడతాను. 

నా మాట వినండి నీరు పెద్ద కవులు. మీకు యివ్యాల్సిన డబ్బు తప్పక తెచ్చి 

ఇస్తారులెండి” అని ఆంది. 

నందో నరే అని విరహేష్ చేతి గడియారాన్ని తిరిగి యిచ్చేని వాళ్ళిద్దరీని 
ఒంటరిగా ఒదిలేని వెళ్ళి పోయింది. 

అనుకున్న _పకారం విరహేష్ వంద రూపాయలు తేలేక పొయ్యాడు 
పెద్దామె విరహేష్ రాకకై మహా ఆదుర్దాతో ఎదురు చూనింది. రెండో రోజు 

ఆదే సమయానికి మళ్ళీ బోర్ వూడిపడ్డాడు. ఇవ్వాళ పెద్ద కోడలు ఆతను 

ఎప్పుడు వసాడా అని నందోతో పాటు బయటి గదిలో కూర్చుంది. బోర్ 

వచ్చాడు. ఏ భె రూపాయలు శందోకు ఇస్తూ ఏవేవో సాకులూ, కారణాలూ 

చెప్పాడు. మరునాడు ఇంకా ఎక్కువ మొతం తెచ్చి ఇస్తానని వాగ్గానం 

చేసాడు. నందోను ఎంతగానో (ప్రాధేయ పడ్డాడు. వెద్దామె కూడా వదినను 

ఖతిమాలుకుంది. కాని నందో ఆవగింజంత కూడా మెత పడలేదు. "సోరావా 

లేదా, నలుగురిలో అల్లరి వెట్టమంటవా”' ఆంటూ గొంతు కొంచెం పెద్దదిచేసి 

మోహినీని ''నువ్యు ముందు మీదకు వెళ్ళు" అని గర్జించి ఎది. 

వెద్దామె నందోను తిరస్కరించడానికి జంకింది. ఏమి చేసేడి లేక బోర్ 

వచ్చిన దారినే ఇంటికి మరలి వెళ్ళాడు. తలువు గడియపడింది. 

నందో ఆంటే మోహినికి లోలోపలే మంటరేగడం [పారఠంభించింది. వెళ్ళి 
పోతూ విర హేష్చూసిన ఆకలిచూపులు, నై ఠరాశ్యంతోనిండిన ముఖకవళక గురించి 
ఆమె పూహించుతూంటే నందోమీద ఆమి లోలోన అగ్గిమీద గుగ్గిలం ఆయ్యింది. 

ఆమె మీదకని ఎక్కువైంది. కాని అమె నందోను పల్లెత్తమాట అనలేదు. 
తలుపు గొశ్ళింపెడుతూ “వదినా, వీడుత సన్యానిలాగున్నాడు. నువ్వుచూన్తూ 

వుండు, నిన్ను ఎటువంటి జాగాలో తివ్ప స్ ఒళ్ళంతా బంగారంతో నింపేసానో, 

వతం చెడినా ఫలితం దక్కాలి” ఆంది నందో, 
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“నాకు నగలఎటే మోజులతేవ. పగిషికి కావలసింది వేమ నగలను 

| వేమించేద నిదులు" అంటూ మోహినిలోనికి వఖిచ్యుండ, నంలో గడిలో నిద్దర 

పోతున్న తనవాపకమ చంకనెత్తుకని మేడమీద పస్తు. కటకపు. సజల 6 

చప్పుడు కాగానే మనియాకు న్నిదాభంగం అయింది “ఏమిటది?” అని 
ఆన్నాడు 

“ఏమీలేదు తలుపు వేద్దామని కిందకు వెళ్ళాను అంతే.” 

మగత కన్నులతో మనియా పెద్దామెను తన'బాహుపంజరంలో బంధించి 

నిద పోయాడు, విరహంలో కాల తున్న మోహ సమన నను మనియా అలింగనంతో 

సంతృవి పడలేదు. నందో ఆల్రిన వుచ్చులో ఆమె ఇరుకు, పోయింది. నందో ఊ( 

ఆంటేగాని ఆమె విరహేష్నె కలుసుకోళేదు. నందో ఆడ వాళ్ళ తార్చడంలో 

ఆందెవేనిన చెయ్యి, 

మనియాకు తనమీద చాడీలు చవి తన 
ఆశ్ ఉం ట్ 

వేసింది నందోకు. అసలే నండో ఆంటేమనెయాకు పడ_లివ. ఈ మధఃనుంచి 
ళీ 

మోహినిని చుట్ట కొని తిరుగుతు తున్నాడు, స స్మ ఉమ్మ దగావేసాడన, 
లు 

కోపంతో నందో మోహాగి నివ కని తర్ను కోవాలస సంకల్చించం _ నుంటో ఈ రోజు 

కూడా స్నానం చెయ్యడానికి గోమతికి వెళ్ళలేక, ఇంట్లోనే స్నానంచేని ఆలో చె 

చిస్తూకూర్చుంది = “మనియాను తశవె పు లిపంకోవడం ఎలాగో 

ఈ సంఘటన జరిగిన ఓ గంటా గంటను వ ఆరాంత పెదామె 
కో (a) 

క్ష — a య అ a కశ క > ot చేద్దామని కిందకు ఎళ్ళింది మసయా అప్పుడ లోచి దిండులో తలపెటి దిగరెటు 
కు 

దమ్ము లాగుతున్నాడు. అ దెమకి నందో తయారై ది, 

* ఏం కావాలి ఆంటూ స. బంధంకనట్టుగా అడి మ. నందో వి! 

విదేయతలను (పకటిస్తూ వున్న చోటే మోకాళ్ళ మవ కూర్చుంది. 

"పఏప్పిటో చెప్పి చావరాదూ?” ఇంటూ తనకేమి నంోేతో సంఎంధం 

లేనట్టుగా మసియా ఆడిగాడు. చాలా రోజులు, ఒచి నంలో విషంతో ఆతని 

వెఖరి ఇలానే వుంటూవుంది ఎఎత చిన్న పనైనా సరే నందో వషయంలో 
యీ. 
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మనియా దానికేదో చిక్కు తెచ్చి పెట్టుతాడు. నందో ఎంతో అమాయకంగా 
మనియా మంచం దగరకు వచ్చి మోకాళ్ళమీద కూర్చుంది, మనియా కిమ్మన 

కుండా వున్నాడు. నందోయే మొదలెట్టింది షా ““నువ్వు ఎప్పుడు ఏమి చెప్పినా 

దాన్ని నెత్తిని వెట్టుకుని పూజించుతాను. పొర్దున్నవూట గోమతీ నుంచి స్నానం 

చేసి వసున్నాను. అమ్మ మాదెతేనేనంత పట్టించుకునే దాన్ని కాదు. నీ విషయ 

మాయె. ఎలా వూరుకోగలను? '... 

నందో చెప్పుకపోతుంది = “సంతోగాడి వెళ్ళాం నన్ను ఎన్ని సార్లు 

విలిచిందో? నీ గురించి ఎన్నోసార్లు ఏడ్చి ఏడ్చి మొత్తుకుంది. నువ్వు వద్ద 
న్నావు, ఆంతే. అటు ముఖం చూవించడమే మానేసాను. మా అన్న గీదిన 

గీత నేను దాటను. ఆయన ఓసారి వద్దన్నాడంటే ఆంతే. మా అన్న గౌరవం. 
(ప్రతిష్ట ఏమైపోవాలి? ”.... 

విడికిలి బిగించి సిగ రెట్టునుని కాళ్ళకట్టువెపుగా విదిలించొాడు నునియా. 

ముఖం మీద బలవంతంగా నువ్వు తెచ్చుకుంటూ నందో అంది _ “కలకత్రా 

నుంచి నాకేం తెచ్చావు? ఇవ్వాళ సీతో ఓ మాట చెప్పాలని వచ్చాను. నిన్ననే 

వచ్చావు కదా అడిగితే బావుండదని వూరుకున్నాను. అన్నగారికి వూళ్ళో 

వాళ్ళంటే ఎంతో | L పేమ, చెల్లేలు కూడా జ్ఞాపకం రాదు. తల్తీ, చెల్లెలు ఎన్ని 

పొర పొచ్చాలొచ్చినా చివరకు తల్దీ చెల్లెలే క దాః 

మనియా కొంచెం చె త్తపడ్డాడు, నవ్వుతూ “నీ శేమి కావాలి?” అని 

అడిగాడు, 

“నాకేమి కావాలి. నీ సంసారం పదికాలాలపాటు పచ్చగావుం టే అదే 

చాలు. సొద్దున్నే ఆనుకుంటాను” అంటూ మంచం తలకట్టువె పు ఆమె దృష్టి 

వెళ్ళింద. ఆమె అదోలా ఆటు చూడసాగింది. మనియా ఆలా చూస్తూడడం 

గమనించి వంగుతూ “ఏమిటీ సంగతి" అని అడిగాడు. 

“నల్రదారంలో కాగితం అనుకుంటాను, ఏమిటో, చూద్దాం... ఆయ్య 

బాబోయ్, ఇదేదో గండా, కొవీజులా వుంది. దీన్ని తాకకు. నా మీద ఒట్లు, 
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వోరిరామాః” ఆంటూ నందో చేతిలోకి తీసుకుంది. మనియా తీక్షణంగా చూస్తూ 

"సీప్రనే అయివుంటుంది. నువ్వు మంతగతై వు కదటే” అని అన్నాడు. 

“*నువ్వేమెనా అనుకో, ఇది మాతం నా పని కాదు. అమ్మా నాన్న 
మీద ఒట్టు వెట్టి చెబుతున్నాను” ఆంటూ గండాదారం ' వూడదీస్తూ *వారి 

దేవుడా, ఇది పంజ విర్తగండలా వుంది?" ఆని వాసోయింది నందో. 

మనియా కూడా వంగిచూసాడు. నింహంలాంటి ఓ కొమ్ముల జంతు 

వును ఒకే కొమ్ముతోక వున్న రాక్షసి చంపుతోంది. గండాలో గీసిన ఈ 

బొమ్మ చూసి మనియా తెల్లబోయాడు. ఇది నందోయే తెచ్చి వుంటుంది. 

ఇలాంటి వెనవపనులు చెయ్యడం దానికి వెన్నతో వెట్టిన విద్య. ఈ గండా 

తానే తెచ్చి ఎవరికో తంపులు పెట్టాలని చూస్తోంది. కోపంతో ఒంటి మీదున్న 

దుప్పటి తీసేసి పటపట పళ్ళు కొరుకుతూ "ఒసేయ, నందో, నిజంగా చెప్పు, 

లేకపోతే నీ ప్రాణం తీసేస్తాను" అని బెదిరించాడు, 

అన్న బెదిరింపులకు నందో ఏమీ హడలిపోలేదు. ముందుగా వేసుకున్న 

పథకం (ప్రకారం ఏమా[తం తొణకకుండా ఆంది - “నువే్మమైనా ఆను. నా 

కెందుకు భయం. బయట నేను ఎన్నో వెధవపనులు చేని ఉండొచ్చు, కాని 

ఇంట్లో మాతం అలాంటివి ఎప్పుడూ చెయ్యను. నాకు మా అన్నా, ఆమ్మా, 

నాన్నా అంటే పంచ (పాణాలు. మొగడ్డి మోసగించి పరాయి మగాడితో కులికే 

లంజలే ఆలాంటి నీచం పనులు చేస్తారు”... 

నండో ఏమి చెప్పుతుందో రాని నోటనే కక్కి.ఆచాంన్న పట్టుదలతో 

మరింత కోపంగా “నిజం చెప్పు, అసలేం జరిగింది” ఆంటూ మనియా నందోను 

నిలదీసాడు. 

“పరాయి వాళ్ళ వ్యవహారం అయితే నేను మెదలకుండా వూరుకునే 

దాన్ని. కాని నా స్వంత ఆన్నకు ముప్పువచ్చి పడుతోంది నేను సహించథేను. 

ఇది సీ పట్టవు రాణీగారి పనే ఆయి వుంటుంది. ఆమె గారి ముద్దు చెల్రించడం 

కోసమేగా నువ్వు స్వంత చెల్లెలిని ఇలా వేధించుకు తింటున్నావ్. ఈ మధ్య 
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పట్టపురాణీగారికి పరాయి మగాళ్ళు కావలని వచ్చారు. (_పేమాయణం జరుపు 
తోంది. ఇక్క_డ కిటికీలో కూర్చోని పెద్దమ్ముఇంట్లో ఎవరో ఆద్దెకువుంటున్నారుగా 
వాళ్ళతో రాయబారాలు నడుపుతోంది. ఓ రోజు | పేమలేఖలు రాసిపంపు 

తూంటబే నాకళ్ళ్శపడ్డది.” | 
ఆ 

సం చెప్పుతున్నావటే నందోో అంటూ మెల్లిగా అన్నాడు మనియా. 

ఆమాట వినేసరికి మనియా ముఖం కాంతి హీనమైంది. ఆశని పెదిమలూ, 

బుగలూ ఆదురుతున్నాయ్: 
a) [| ॥ 

“నాకేమంత ఆవసరం చాడీలు చెప్పడానికి. నా ఈ కళ్ళతో స్యయంగా 

చూసింది చెబుతున్నాను. ఆ ఇంట్లో ఎవడో పొడుగాటి జులపాలోడు ఒకడు 

న్నాడు, ఏవేవో కాగితాల మీద రాని వదిన ఓ సంచిలో వెట్టి తాడుగట్టి కందకు 
వదులుతూ వుందేమో వాడు కూడా ఏవేవో కాగితాల మీవ రాని పంపుతున్నా 

డేమో! ఆయినా నాకెందుకు ఎవరేగంగలో దూకితే” ఆంటూ వేదాంఠిలా ఆయి 

పోయింది నందో. 

“'ఎక్క-డంళచ్నాయి ఆ కాగితాలు" అన మనియా గద్దిచచి అడిగాగు, 

“ఇక్కడే ఎక్కు డో.... ఆ వెదైరో వున్న వేమో చూడు. నాకేం 

వచ్చింది వాళ్ళ మీద వీళ్ళమిద కుతంతాలు పన్నడానికి. ఈ గండా ఇప్పుడు 

కనపడింది గనక సరిపోయింది”. 

య టై ఇస నూట్లాడుళోందో మసయా పట్టించుకోవడం లేసు. ఆ 

మాటలు ఆతని చెవిలో దూరటం లేదు. రంకు మగడు వెళ్ళానికీ ఏం రొసాడా 

చూడాలి ఆన్న కోధంతో ఆతని ఒంట్లో రక్తం వుకకి పోతోంది వెంటనె పెటె 

దగ్గరికి చేరుకున్నాడు, తాను వచ్చిన పని అయినట్లుగా నందో అక్కబ్డుంచి 
N (శ) ణ 

మెలగా జారుకుండ్. 
య 

మనియా త్వరత్వరగా గదిలో పున్న పెజటెలన్నీ తెరచి బట్టలన్నీ తీని 
ఇ లా ల బ్ 

మడతలు విప్పి చూసాడు. వాటిలో తనకుకావలనిన కాగితాలు కనపడలేదు. 

ఇక పెద్ద వెదై ఒకటి మిగిలిపోయింది. దానికి తాళం వేని వుంది. సు త్రితీసుకుని 
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బలంగా ఓ దెబ్బ కొట్టగానే గొళ్ళెం వూడి వన్చింది. దాిిలో వున్న 

వీరెలన్నీ మడతలు విహుతూ చిందరవందరగా. నేలమీక విసిరేస్తూంటే 

మోహిని |వానిన ఒక్కాక్క వు తరం చదువుకుపో సన్నాడు మళ్ళా కోపంతో 

అతని కళల! ఎరటి జీరలు కనబడ్డా ౫౫ నభాతన్నీ రకా పౌంగాయి. 

అతనిలో వున్న యింగికం నశించింది Ye WONT దొంగలంజ'' అంటూ" 

ఒక్క.గావు కేక వేసాడు. 

భార్యకోసం ఇల్లంతా గాలిసున్నాడు మనియా. స్నానాం గకిలో ఉందని 
అంటించింది నందో. ఒళ్ళు తెలియని కోపంతో ఓఒక్కు- తన్ను తన్నాడు 

తలుపును. 

మనియా కోపంతో తలపు తన్ని విల సోంచీ స్నానం చేసోన్న 

మోహిని గాభరాగా శరీరానికి చీరె చుట్టుకు ని మధ్యలోనే తలుపు తెరచింది. 

"రంకుముండా, లంజా అంటూ ఆమె చెయి? పళ్టుకు ని జా జరా లాక్కుంటూ 

ముంగిట్లోకి తీసుకు పొయ్యాకు. వెళ్ళాన్న తనృతూ నే-మీ-కి తోసివేస్తూ 
విడిగుద్దులు గుద్రాడు అనరాని మాట ఆనా డు. చెంపలు ఛెళ్ళుకునినిం 

చాడు, వీపు బద్దలు కొట్టాను. నానా బూతులు తిడుతూ, కాళ్ళతో తన్నుతూ 

ఆలసీ పోయినట్టు ఊ వచె వీల.స్తునా. క, భర దెబ్బ ౫౯ hE పోయింది 

మోహిని "చచ్చాను మొ మొ రో” ఆంటూ వడబొబ్బులు వెటడం మొదలెట్టింది. 

ఇల్హంతా గందరగోళం ఆల్లుుం”, ఆ గోల విని అక్. దని భార్య గది 

లోంచి బయటికి వచ్చారు, మనియా కేకలూ, మోహిని వెడటొల్బులూ విని 

చుటు పక్కల యిళ్ళవళ్ళ.తా మూగారు. 
అ ఏ (J 

ఆ సండతీలో నందో వమీణెలీనటు ఎపుడో వాడకుంచ. పూజామందిరం 
ట్రై ay 

” క్ 

లోకి వెళ్ళి రాసూ ఘు EES డిన అపు శపర పీ తనకేమీ సంభఖందం లేక 

టుగా నతినూండ. తము, సు శ.కద్ ౩ దకాంచ? చూపలేక పొయ్యాడు. 
ద ఆ ౬ చి మో 

అన్న గారిని ఆపు బేదామ%- మ.-మకచాడు. మియా వడొ భూతం ఆవే 
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“మీ వెధవలవల్తనే అది ఇంతవరకు బరితెగించింది. పుండాకోరు వెధ 

వల్ని ఆందరిని మీరేగా విలిచింది. ఇవ్వాళ ఒక్కొక్కుడి గొంతు పినికిపారేసా. 

ఈ లంజ ముండ లక్షలకు విలువగల నా గౌరవాన్ని మంట కలిపేసింది. ఈ 
ముండని ఇప్పుడే వువ్వు పాతరేసి పాతేసాను. ఏమే రంకుదానా, ముద్దులు 

కావాలా, | పేమ కావాలంటే నీకు, ఇదిగో మ ద్దిసున్నా....” 

అంటూ ఆమె చెంప మీద కాలితో బలంగా తన్నాడు. ఓక చేతో ఆమె 

జబ్బ పట్టుకుని ముంగిలి అంగా బరబరా ఈడుస్తూ ఆమె ఒళ్ళంతా హూనం 

చేసాడు, అసలే స్నానం చేస్తూచేస్తూ తుడుచుకోకుండా మధ్యలోనే ఆదరావాడ 

రాగా చీరె చుట్టుకుని వచ్చిందేమో చీర ఆంత తడిని పోయింది. ఇష్టం వచ్చి 

నట్లు మనియా ఆమెను కిందపడేసి కొప్పువట్టి వైకిలాగి తన్నుతోంటే శరీరాన్ని 

ఆ చీర సరిగా దాయలేకపోతోంది. బయట చేరిన చుట్టుపక్కల వాళ్ళలో కొంళ 

మంది ధైర్యవంతులు ఇంట్లో కీ వచ్చి వాదించడానికి [పయత్నించారు. “అలా 

కొటి చంపకయ్యా, పాపం ఎలా అయిపోయిందో చూడండి” అంటూ నలుగురూ 

అంటున్నారు. ఆక్కడ చేరిన పేగంటాళ్ళలో ఇద్దరిగి చేయివు*వి లోపలికి విలి 

లింది నందో. 

“ఎంతపని చేసిండి.* ఆంటూ నోరు సొక్కు. కొని అంది ఆందులో 

గున్నో అనే ఓ పేరంటాలు, ఇంసోలాలాకు ఏమ్ ఆర్థంకాక గుమ్మం మీడ 

కూర్చున్న గన్నో మీడికీ వంగి “ఏం జరిగిందేమిడి” ఆంటూ ఆడిగాడు. 

' దభాన్ని దిగమింగుకుంటూ కళ్ళను కొంగుతో అద్దుకుంటూ గున్నో 
ఆండీ “ఏం చెప్పను అన్నా. ఆంతా. కలియుగ మహాత్మ్యం. దానికేం కొర! 

చెప్పు. రాజకుమారుడిలా స్పృన్నాడు మగడు. ఎంత సంపాదనా ప 

ఆందంలో చందంలో మా మనియా ఏమి తీసిపొయ్యాడంటూ దీనికీ ఆపర బుద్ధి 

పుట్టింది. రామరామ! పరువు వున్న ఏ కొంపలోనూ ఇటువంటి కోడలు ముండి 

రాకూడదు. పంది గుణం ఎక్కడికి పోతుంది. రాజూగారి చీవాణంలో పెరిగినా 

పెంట తినే స్వఖావం ఎక్కడికి పోతుంది? నిజంగా కలియుగం వచ్చిందిరా 
క 

* 

నాయనాః ఆయ్యూ ఎంత ఆ్మపతిష్ట?" 
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“ఆంతా తెల్లదొర లె పొయ్యారే. స్వాతం త్యం వచ్చిందిగా. ఎవరికి 

వాళ్ళు బరితెగించి పోతున్నా రుః ఆడోళ్ళకూ వోట్లు ఇద్చ్బారుగా. వాళ్ళ ఇష్టా 

రాజ్యం ఆయిపోయింది. ఇక పాతకాల పోళ్ళం నువ్వూ నేనూ వున్నామే, 

పెద్దల పరువూ గిరువూ అంతా చిలక కొయ్యకు తగిలించి ముసు దన్ని పడు 

కోవాల్సిందే. రేపు చూడు. ఏదో ఓ పార్టీ వాళ్ళి డిని గురించి కూడా ఓ కాగి 

తం ముక్య మీద అచ్చు వేయించి విమానాల్లోండి విసిరేసారు. అసలే ముక్కు 

తిగి ఏడుసోంచే ఈ లోకం ఆంతా ధుమధుము లాడుతూ మధ్యలో తయారవు 

తుంది”, 

= ఆరే, చూడవయా, ఒక్కొక్క-డికి నా తడాఖా చూవ్సాను, అందరినీ 

ఖూనీ చేని పారేస్తాను” అంటూ గర్జించాడు మనియా, 

“ఇదేదో పెద్దవాళ్ళ బండారంరా....” 

గోడల మీది నుంచి దిగుతూ రోడ్డుమీదికీ ఎండ వచ్చే, సరికి ఐబభూతీ 
సునార్ ఇంటి ముందు జనం బాగా పోగయ్యారు. ఇటు మ్స్ట్రర్ వర్మ ఇంటీ 

దాకానూ ఆటు రెండు ఇళ్ళ ఆవతలి వరకు జనం నూగారు, సందులో నడవ 

డమే కష్టమైపోయింది. గుంపు కమ్మకమంగా పెర్టదవుతోంది. కోపంవచ్చినపుడు 

మధ్య మధ్య భార్యకు నాలుగు వడ్డిస్తూ నిలబడ్డాడు మనియా. మధ్య మధ్య 

“ఇంకేం కొడతావు లేవయ్యా ఆనె కొంతమంది అంటున్నారు. రకరకాలుగా 

J 

వ్యాఖ్యానాలు చేసున్నారు. మోహిని మోసంతో పె రంభ మన మాటలు ఆ 

సందులో , ( వేమించి పెళ్ళి చేసుకున నంసారం చేగోం. తారావర్మలూ, చివ 

రికి [పేమ కతిపాళట సజిన్ గడి .ఏ విధంగా అటి పల్లు ఆయిఐదన్న వరకూ 

వెళ్ళింది. నందో గదిలో జేరిన పేరంటా':. అసలు జరిగిన కథండి చెచ్తతూ ye 
¥ 

ష్ త 3 క ఆక) డీ పజావాక్యాన్ని మలు స్తువ్వారు. అవను “-చోసం  మనియా శ జ 
(భ్ C9 చత 

పగ్గాలు లేకుండా 5 కోపాన్ని పెంచుకుపోతు న్నా డు “సువ్వు నా ఇంట్లో వద్దు, 

ఫో సీ రంకు మొగుడి దగ్గరకు, పోవే లంకా ఆన్ని జంటునా డు 

మనియా మోహినీని బర బర ఈడ్చుకుంటూ నడవా ఆపతలికి తీసుక 

పోయాడు. ఆప్పటికీ అతన్. కోరం తగ్గ లేదు. “డవలమీద నుంచి ఆమెన 



కొప్పు పట్టి లాగుతూ ఆ సజీవశవాన్ని వీధిలో పడేని లోవలికి రివ్వున వెళ్ళి 
పోయాడు. అతను వెళ్ళిపోగానే మోహిని వెంటనే ఒంటి మీద చీరె సర్తుపని 

దుమ్ము కొట్టుకున్న ముఖాన్ని మోకాళ్ళ కధ దాచుకుని మామగారి గుమ్మం 

ముందే అలాగే కూర్చుని వుంది. 

జనం ఎక్కువవుతున్నారు. రోజూ ఓ కొత్త విశేషాన్ని వెతికి దానితో 

కాలక్షేపం చేసే నికేపరాయుళ్ళకు మారాం సరితా త్త మసాలా సమకూర్చింది. 

ఈమెతో [| వేమయాణం నడీవిన వ్యకి ఎనరో ఓ కవి అంట. ఈ సందులోనే 

చితకారుడైన ఓ శ్రీమంతుని బిడ్డ వున్నాడు. ఆతని డాబా మీద నుంచి ఈ 

(గంథం ఆరితా నడిచిందట ఆంటూ దర మొదలెట్టారు. ఆ సందర్భంలోనే 

కన్య సజ్జన్ [వేమ వ్యవహారం, విమానాల మీద నుంచి కరపతాలు పంచి 

బెట్టటం మొదలైన విషయాల గురించి తీవంగా చర్చలు జరుపుకుంటున్నారు, 

అక్కడి వాళ్ళంతా. ధనిక వర్షం పట్ర బడుగు వర్గాల మనస్సులో సహజంగా 

వుండే వ్యతి రేకతాభావ 0 సజ్జన్ వ పకా! సే ఆవిధంగా చిత్రించడానికి తోడ్ప 

డిందంటే ఆందులో అశ్చ సర్యపడాలి ఎంది ఏమీలేదు. మొత్తా”కీ అక్కడవాఠతా 
వరణఎ ఆంతా సజ్జన్ కే వ్వతి రేకంగా కనపడింది. ఆదేమంచి ఆవకాశం ఆంటూ 

మరికొంత మంది గిట్టని వ్యక్తులు శంకర్ ఆతని భార్య, తారా. వర్మలు వీళ్ళు 

నలుగురూ మన పాచీన వం పాయల విరుద్ధంగా ఫెషన్తు శే పీధ్రిలోని 

యువతరాన్ని తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారని మిథ్యా [పచారం చెయ్యడం మొద 

లెట్లారు. 

శరీరం ముఖం యాషత్తూ బురదలో తడిని, మోకాళ్ళ సందులో 

రై న్యంతో ముడుచుక కూర్చున్న వెద్దకోడలు అక్యఢ చేరిన జనక్ అనేక 
రకాలుగా ఆనేక మందిని ఆశ్నేవించతానికి _పేరేవినున్నట్లుగా వుంది. వయస్సు 

మళ్ళిన వాళ్ళూ, వయస్సు ఉడిన కొన్న ముసలి నక్కలు కాలం గురించి 

మూఢంగా కొన్ని అసందర్భ మైన (వెలాపనలు వేలుకుంటే అక్కడే వున్న 

కొంతమంది యువకులకు చెడ్డగా తోచింగి.. వాళ్ళు ఆ పాతతరం వాళ్ళతో 

వాగ్యుద్దానికి కూడా దిగారు. అన్ని వాగ్యుద్ధాలూ, మీమాంసలు జరిగిన తర్వాత 
గ్ ఇ 
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తేలిన విషయం యేమిటంటే అన్ని కాలాల్లోనూ, ఆన్ని యుగాల్లోనూ మంచీ చెడ్డ 
అనేవీ వడుగూ వేకలా వెంట వెంటవున్నాయనీ దీన్ని గురించి ఏ ఒక్క. తరాన్నీ, 

ఏ ఒక్క కాలాన్నీ నిందించి ప్రయోజనం లేదనీను, ఈ సంఘటనను పురస్క 
రించుకుని వ్యభిచారాన్ని నిర్మూలించడానికి గట్టిగా | పయత్నం చెయ్యాలని 

కూడా తీర్మానించ విడింది. ఈవిధంగా అక్కడ చేరిన | పజానీకం ఎన్నోనె తిక, 

సాంఘిక సమస్యలవై తమ దృష్టిని కేంద్రీకరించాలని గంభీరంగా విదారణ 

చేసింది. వాటిని వరిష్క రించడానికి ఎలాంటి సిద్ధాంతాల్ని మనం ప్రాతివదికల 
రూపంలోన్వీకరించాలా ఆని తేల్చి వున్న వాళ్ళు మెల్లగా జారుకుంటున్నారు. 

కొత జనం పోగవుతున్నారు. పాతజనం వెళ్ళిపోతున్నారు. 

పెద్దకోడలు మాఠం అందరికీ వింతగా తయా 3 ఆలాగే తలదించుకుని 

గుమ్మం దోగ్గిర కూర్చునివుంది. 

27 
ఒదినగారి విషయంలో తాను జోక్యం చేసుకుంటే అడ్డం వచ్చినోళ్ళంద 

రినీ నరికి పారేస్తానని మనియా బెదిరించడంతో ఆ విచ్చి కోపంతో అన్నగారు 

తన పరువు కూడా నిల బెట్టడన్న భయంతో శంకర్ లాల్ గంగం నుంచి మొద 

ల్లోనే నిష 9మించాడు. మేడమీద నిర్జాంతపోయి కూర్చుంది ఆతని భార్య, 
సరూప్ భయం చేత ఆమె ముఖం వాలిపోంి-.. శంకరుకైతే నోట మాటలు 

కూడారావడం లేదు. చాటుచేసుకునసి ఇడ్గడూ పై నుంచి కింద జరుగుతోన్న 

తమాషా చూస్తూ నిణబడ్డారు. 

బభూతీ సునార్ ఇంట్లో ఏం జరుగుతుందా అని తెలుసుకోవడానికి తార, 

వర్మలు ఉప్పి క్ఫూరుతున్నాన. తాః “తే రాజామీదకు ఎక్క వద్దని వారించాడు 

నర్మ. తీరా లాగ ఆరడ్జీ చుసి కమ్మంటే సకేనంటూ సునార్ డాబామీద నుంచి 

కీందికి దిగాడు. క! ఆయితే, మూడో ఆంతస్తులో నిలబడి కటక టాల్లోంచి 

అంతా గమనినున్నాడు, ఇంతలో ఎందుకో చిన్న కోడలు మీరికీ చూన్ంది 
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వర్మ కనివించాడు. ఆశున్ను చూడగానే శంకర్ భుజం తట్టి కళ్ళతో సైగ 
న రే ఇగరిని చూసూ పైకీ రమ్మనమంటూ సౌజ్ఞచేసాడు వర్మ, వాళ్ళు 

రాగానే ఓ వేడి నిట్లూర్ను విడుస్తూ. “క నెనా పోలీసులకు తలియ చెయ్యండి శ 

వీధిలో వాళ్ళు పరమనీచులు. వీళ్ళంతా ఆ మనియాను ఉనికొల్సి చివరికి ఆమెను 

'చంచవేదాకా వూరుకోరు” ఆంది. 

“అవునండి. దయచేసి వెంటనే ఆ పని చెయ్యండి. లేకపోతే బావగారు 

ఆమెను (ప్రాణాలతో ఎ” ఆంటూ కళ్ళలో నీళ్ళు నింపుకుంటూ ఆంది. 

కనాన అభ్యంతరం లేదు. పోలీసు వాళ్ళను విలిస్తే వాళ్ళ వి దారణనో 

సజ్జన్ వర్మగారు అనవసరంగా ఇరుక్కుంటారేమో అని ఆలోచిస్తున్నాను. 

మీరు చూస్తూనే వున్నారుగా వాళ్ళంతా మనల్ని ఎలా ఆడిపోసుకుంటున్నారో” 

ఆంటూ శంకర్ జవాబిచ్చాడు * 

“మరైతే ఇప్పుడేం చెయ్యాలి. పోనీ ఆమె పుట్టింటివాళ్ళను విలివి నే” 

"పుట్టింట్లో ఎవరున్నారు గనక! సవతి తమ్ముడు వున్నాడు. ఈ పరి 

స్థితిలో ఆతను వచ్చి మోహినీని ఏం తీసుక వెళతాడో! సే వుద్దేశ్యం ఏమిటి 
సరూప” అని తార ఆంది. 

“= కశహూ(” అంటూ తల ఆడించింది సరూప్ ఆవేం ./-భం లేదన్న 

టుగా, 
మ్ 

“ఆందుకే పురుషుడు నియంత అంటారు. వాళ్ళన్ని చేసినా ఎవరూ 

తప్పుపట్టరు. ఆదే ఆడిది ఓ సారి చేసిందంటే - ” 

తార వూరి చేయక ముందే మధ్యలోనే అందుకుని శంకర్ చెపు చూస్తూ 

వర్మ అన్నాడు - “అయితే సజ్జన్ వర్మగారికే తెలియ పర్చండి”. 

“వారిప్పుడు వూళ్ళోలేరండి” 

“అలాంటప్పుడు విరహేష్ కే తెలియపరచండి. ఎంతచెడ్డా మోహిస 

(వియుడు ఆతనేగా-” 
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ఆంతే, ఆంతే. అతనికే తెలియ చెయ్యాలో అంటూ భర్త చేసిన సూత 
నని సమర్థించింది భార్య తార. మళ్ళీ, “సరూప్, చిట్టీకి బాగా ఆకలై వుండొచ్చు. 

ఎలా ఏడుసోందో చూడు”, 

“ఇవ్వాళ మాయింటీకి పాలు రాలేదు. ఒక వేళ కింద వచ్చినా” 

“మా ఇంటికి పద”, ఆంటూ తార శంకర్ వెపు చూస్తూ అఆంది- 

“మిస్టర్ లాల్, మీరు ఎలాగైనా ముందు విర హేష్ని కలుసుకుని తెలియపర 
చండి సుమా” . 

“ఏమి చెప్పమంటారు విరహేష్ ఇల్లు నాకు తెలియదాయే... అ! 

వుండండి. మహీపాలు గారింటికి వెళ్ళతాను. వారు రచయిత కదా ఐహుళా--” 

రూ ప్రీజ్. తరగా వెళ్ళండి" అన్నాడు వర్మ. 

“మీతోనే వస్తాను. పదండి. ఆటు నుంచే బయటికి వెళతాను. మీ దగ్గర 
సెకిలు వుందిగా 

“6 అం పదండి” 

"అవును. మీ ఇంటి గుమ్మంలోంచి వెళ్ళడం అంత మంచిదికాదు", 

“నిజమే రండి". 

వర్మ ఇందీకి వెళ్ళడానికీ గొను ఆందరు డాబా మీదకు ఎక్కారు, 

సరూప్ బిడ్డను భర చేతికి ఆందిసూ “టక వెళుతూండండి. నేను గదికీ 

తాళం వేసి మీ వెనకనే వస్తాను? ఆని ఆంది. 

శంకర్ లాల్ వర్మ ఇంటి నుంచి బయలుదేరిన గంటన్నరలో మహీపాడ్, 

కర్నల్ సాహెబ్ ఇద్దరూ ఆక్కడికి చేరుకున్నారు. అప్పటికీ జనం పల్చలడ్డారు. 

అయినా కొంత మంది స్త్రీలూ, పురుషులూ అక్క డే మూగివున్నారు. తమలో 

తాము వ్యాఖ్యానాలు చేసుకుంటున్నారు. మనియా (డాయింగ్ రూమ్లో నీగ 

రెట్టు కాలుస్తూ గంభీరంగా కూర్చున్నాడు. అతన్ని చుట్టే నలుగురైదుగురు 

(శేయోభిలామలు కూర్చుని మాట్లాడుకుంటున్నారు, ఇక నందో తన టికీ 

వలి పెట్టి నడవాలో దర్బారు పెట్టి కూర్చుని వుంది. ఆక్కగారి చంటిదాన్ని 
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ఎతుకుని సరూప్ కార ఇంట్లోనే వుంది. భర్త ఎప్పుడొస్తాడా ఆని ఎదురు 

చూస్తూవుంది. తార, వర్మ కూడా శంకర్లాల్ రాకక్రై వేచియున్నారు. వర్మ 

గారు దుకాణానికి ఇంకా వెళ్ళలేదు. 

కర్నల్ సాహెబ్, మహిపాల్ సందులో అడుగు వెడుతుండడం తలుపు 

లోంచి చూసాడు వర్మ. వాళ్ళు కారులో వచ్చారు. వాళ్ళ డ్రైవరు కూడా కర్నల్ 

వెంట వచ్చాడు. శంకర్ లాల్ మాతం వాళ్ళ వెంటలేడు. 

జనాన్ని తోసుకుంటూ మహీపాల్  పెద్దకోడలి దగ్గరకు వెళ్ళాడు. 

కర్నల్ వెనకనే వున్నాడు. సమాధిలోకి వెళ్ళిన యోగిలా ఆలాగే తలవంచుకుని 

కూర్చుంది పెద్దకోడలు, బురదలో తడిసిన ఆమె వస్తా9ిలు ఎండకు 

ఎండినట్టుగా కనబడుతున్నాయి. 

ముందుకు వెళ్ళి ఆమె తలపై చెయ్యి నిమురుతూ ఆప్యాయంగా “లే 
చెల్తీ, వెళ్లాంపద"ో అంటూ మహీపాల్ అన్నాడు. 

ఆ ళోకమూరి తల ఎత్తలేదు. చుటూమూగిన జనాన్ని చూస్తూ కర్నల్ 
బెదిరిస్తూ అన్నాడు "పీరంతా ఇక్క డెందుకు చేరారు? ఇక్క డేమెనా తమాషా 

చూస్తున్నారా?" 

ఏదో కొత్త గొంతుక వినివించగానే మనియా బయటికి వచ్చాడు. 

వాళ్ళలో ఎవరో ఓ కొందెవాడు “ఆవును లాలాజీ! లై లామజూ నాట 

కాన్ని” అంటూ ఆగిపోయాడు. 

“మీకు సిగ్గులేదూ?” కర్నల్, మహీపాల్ ఇద్దరూ ఒకే పర్యాయం 

అన్నారు. మహీపాల్ మాట్లాడుతుంటే కర్నల్ ఆగిపోయాడు. “మీకు వేళా 
కోళంగా వుందా? పాపం అసలే అమె నలిగి చసోంటే సానుభూతి చూవించా 

ల్సింది పోయి హుషారుగా చూనున్నారా!? ఆవునా? మీలో ఎవరైనా మనసా, 

వాదా, కర్మణాపవితురై నవారు ఒక్కడున్నాడా? అయితే వచ్చి ఆమెను విమ 

రించండి. ఆమె చాలా తప్పుపనే చేసిందనుకోండి. కాని మీలో ఎంతమంది 

పుణ్యాత్ములు వున్నారు? ఆంత మొగొడుంటే భాతి విరుచుకుంటూ ఇలారాండిో 

అని మహీపాల్ చాలా ఆవేశంతో మాటాడాడు. 
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శణంపాటు ఆందరూ చూసూ నిలబడ్డారు, గడప మీద రొమ్ము విరుచు 

కుంటూ "మీరెవ్వరయ్యా అడగటానికి ఆంటూ మనియా మహీపాల్ని 

(పళ్నించాడు. 

తన్నెవరో ఆవమానించినట్లయింది మహీపాల్కి. ఆతను కూడ కళ్లెగ 
రేస్తూ "నువ్యెవరు?” అని ఎదురు _పళ్నవేసాడు,. 

“నేసీమె మొగుణ్జి” 

క అయితే ఆలస్యం చేయక వెంటనే ఆమెను ఇంట్లోకి తీసు కెళ్ళండి” 

“మీరు”_ ఆంటూ మనియా మాట్లాడక ముందే కోపంతో కర్నల్ తగులు 

కున్నాడు మీరు... మీరు ఆతంటావేమిటయ్యా! నీ భార్య ఆయితే కావచ్చు, కాని 

ఆమెను కొట్తాడానికి సీకు ఆధికారం ఎవరిచ్చారు? ఆమె చరితహీనురాలె తే 

కోర్టులో దావాచెయ్యి. ఆంతేకాని చట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకుని నీఇష్టానుసారం_" 

“పీరు కూడా ఈమెకు విటులా.” ఆంటూ మనియా మాటలు వెతు 

క్కుంటూండగానే మహీపాల్ ఆతని చెయ్యి గుంజి గుమ్మం మీద నుంచి మని 
యాను లాగాడు. మనియా ఆ లాగుడుకు తట్టుకోలేక పోయాడు. ఇంచు 

మించుగా ఆతను తూలిపడటోయినంత పని అయింది. తలుపుకు పక్కగా 

కట్టిన అరుగు అకస్మాతుగా మహిపాల్ గుంజడంలో మనియాకు పొడుచుకుంది. 

మహీపాల్ చెయ్యి మియా చెంపమీద ఛెళ్లుమునేటప్పటికి చెంపా, చెవీ ఇంచు 
మించుగా దాట్ ఆమిపోయాయి. మనియాకు దిమ్మ తిరిగినట్టయింది. మనియా 

కళ్ళు ర కంతో ఎరిబారాయి. మహీ పాల్ ఆతని ఎడమచేతిని అదిమిపట్టకున్నాడు. 

మహీపాల్ ని కొడదామని మనియా కుడిచెయ్యి ఎతాఏ, మహీవాల్ ఆతని కుడి 

చేతి మణికట్టు కదలకుండా పట్టేశాడు. ఇద్దరూ కు స్తీపట్టటం మొదలెట్టారు. 

జనంవెపు చూసూ కర్నల్ “డ్రైవర్ డ్రైవర్” ఆంటూ శివమంగల్ని 

ఏలిదాడు. 

పెద్దగా అరుసూ కర్నల్ "రాలా శానకీశరణ్ ఇంటికీ వెళ్ళి పోలీసు 

స్టేషన్కి ఫోనుచెయ్యి. నా వేరు చెవ్పి ఇననస్పెక్సరు శుక్షాను వెంటనే ఇక్కడికి 
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నేను రమ్మన్నానని చెప్ప” అన్నాడు, అక్కడ చేరిన జనంలో కొంతమంది 

మగ్యవ ర్రిత్యం చెయ్యడానికి వచ్చినవారూ, కొంతమంది తిరుగుబాటు తత్వం 

వాళ్ళూ మరికౌంతమంది ఏదైనా వస్తువు దొరికితే చాలు ఉడాయిద్దనని వచ్చిన 

వాళ్ళూ వున్నారు. ఆఖరివర్గం వారు పోలీసు పేరు వినగానే మనకెందుకులే అంటూ 

జారుకున్నారు. మధ్యస్తం వర్గంవారు “అనను, అవును అంటూ రణరంగం 

లోకి దూకి ఇద్దరినీ విడదీయడానికి ప్రయత్నించసాగారు. తిరుగుబాటు వర్షంలో 

ఓ వ్యక్తి "అవునవును పోలీసుల్ని విలివించండి. పెట్టుబడిదారీ పరిపాలనక దూ. 

వీథుల్లో దూరి అడోళ్ళందరినీ చెరచి ఆత్మరశ్షణకోసం పోలీసుల్ని విలిపిస్తూ 
వుండండి”, అంటూ సామ్యవాద ధోరణిలో వుకోషం వెళ్ళగక్కాడు, 

"రానివ్వండి[రా పోలీసుల్ని, నాయాళ్ళను ఇక్కడే పాతేద్దాం” అంటూ 

ఆ వర్గంలోని రెండో వ్యక్తి తగులుకున్నాడు, 

మహీపాల్ నంచి బలవంతంగా విడిపోయి రొప్పుతున్న మనియా ఆవే 

ళంతో ఆన్నాడు-“ఇది నా వెళ్ళాం, కొట్టుకుంటా, చంపుకుంటా, ఎవరైనా 

ఆడ్డంవస్తే వాడి రకం కూడా తాగుతాను”, 

“సోనియ్. పోనియ్.” 

“దొంగనాయాళ్ళు. వెద్దపోటుగాళ్ళలా వచ్చారు! నా లక్షల విలువచేసే 
పరువు ఏమికాను. ఈ లంజెను....దాని మిండగాళ్ళముందే-” అంటూ మధ్య 

వర్గం వాళ్ళచేతుల నుంలి విడీవించుకుని భార్యను ఎగిరి ఓ తన్ను తన్నాడు. ఆ 

దెబ్బకు పాపం ఆమెగోడకు కరుచుకుపోయింది, ఆయినా తల ఎత్తలేదు, మహీ 

పాల్ కు వెట్టికోపం హెచ్చింది. ముందుకొల్చాడు. అక్కడున్న వాళ్ళు ఇద్దరిని 

పట్టుకున్నారు. “పోనీలెండి బాబుగారు! ఆరే మనియా, చెవ్పినా వినివించుకోవే 
మిరా! ఎంత తన్నినా ఏం లాభం! నీకిష్టంలేక పోతే దానిఖర్మకు దాన్ని ఒరిలేయ్ 

ఆమె పుట్టింట్లో వదిలి పెట్టిరా" 

“ఎక్కడికైనా పొమ్మను....ఏట్లో దూకి చావమను” అని మనియా 
కూతలు హసోందే ఇంకా అతనక్కడ వుంటే పెద్ద రభస అవుతుందని ఆతట్లి 

ఇంట్లోకి తోసుకొని వెళ్ళారు. మనియా కన్న మహీపాల్ బలిష్లుడు, వని 
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యాను ఎలత్తెత్తీ నాలుగుదంబాడు. ఆందరి ముందు దెబ్బిలుతీని అఆవమానంపాలే 

నందుకు మసియాకు లోలోపల కోపం బాగా రగులుతోంది. ఆతను మరింత 
రెచ్చిపోతున్నాడు. 

పోల్రీన్ ఇనస్పెక్టర్ శుక్సా మరిఇద్దరి జవాన్లను వెంట పెట్టుకుని లాలా 
జానకీశరణ్ వున్నచోటికి వచ్చాడు. వాళ్ళను చు చూడగానే గోల సద్దుమణిగింది. 
కాసేపు నచ్చచెవ్చిన తర్వాత తనకూ తన భార్యకూ ఎలాంటి పొత్తుకువరదని 
చెప్పడానికి మనియా ఆంగీకరించాడు ఎవరికైనా కావాలంటే వాళ్ళతో ఆమె 
వెళ్ళవచ్చునని చెప్పేసాడు. 

మనియోను చుట్టుతూ జనం అతణ్ణి డాయింగ్ రూంలోకి తీసుకొచ్చారు. 
లాలా కానకీళరణ్, కర్నల్ మరి నలుగురు మనుషులు అక్కడి చేరివున్న 
జనాన్ని పంపివేయసాగారు. ళంకర్లాల్ ఒదినగారిని వళకీమాచుతూ. లేవ 

కీస్తాడు. 

రెండూ రెండున్నర గంటలతర్వాత పెద్దామె దించిన తలబఐ త్రింది. ఆమె 

ముఖం ఎలాంటి భావంలేకుండా రాతిప ప౦తిమలావుం ండి. 

మహీపాట్ ఇంతలో ఆక్కడ జనం వున్నారనే పషయాన్ని కూడామరచి 

ఎదోధ్యాసలో మునిగిపోయాడు. వర్మ ఇల్లు చేరుకోగా నే చిన్నకోడలు, తార 

ఆమెతో కరుచుకుని పోయారు. ఏదోబొమ్మను ని= అదిస్టనట్టుగా ఆగిపోయిన 
యం్యతంళలావుంది, వెద్దామె, శరీశం నిండా గాట్లూ, ళు తన్నులూ తిని 

ఒళ్టుంరా కమిలిపోయిండి. 

ఇప్పుడేమి చెయ్యాలన్న ట్టుగా వర్మ శంకర్లాల్ ఆలోచనలో పడ్డారు, 

లాలాజానకీశరణ్ వెళ్ళిపోతూ కర్నల్ వా ళ్ళ ఇంటిముందు ఆగిచెవ్చి వెళ్ళాడు. 

“ఆమెకు బాగా దెబ్బలుతగిలాయి, నేను ఇసు దే డాక్టర్ నింగుకు ఫోమచేని 

విలివిసాను. ఏమైనా సీరియస్ గా ఎక్కడైనా దెబ్బతగిలి వుండొచ్చు. ఇప్పుడు 
రియాక్షన్ మొదలవుతుంది. ఆమెకు పాలూ, భా 9ంది కాగించండి", 

వ్యవహారం గురించి పోలీసు రికార్డులో ఎక్కించకూడదని లాలాజానకీ 
శరణ్ ఇంట్లో నిశ్చయించారు, వీధిలో వ్యవహారం కచేరీదాకా ఎందుకన్నారు. 
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ఐబభూతీ సునార్ మంచి బలసిన ఆసామాయె. పోలీసులకు ఘనంగా డబ్బు 

ముట్టుతుంది. ఆక్క-డ్కే శంకర్ లాల్ నూ ఏలిపించారు. లాలాగారు అత బజ్జి విడిగా 

తీసు కెళ్ళి మాట్లాడాడు. వ్యవవోరం తేల్చి నిర్దోషిత్వాన్ని స్థిరపరిచేందుకు ఐదు 
వందల రూపాయలు ఇవ్వమన్నారు, శంకర్ లాల్ కిమ్మనకుండా ఐదువందలకు 

చెక్కురాని ఇచ్చాడు. లాలా జానకీశరణ్ రెండోకంటికి తెలియకుండా ఐదు 
పచ్చకాగితాలు ఇనస్పెక్షరు శుక్టాగారి జేబులో కుక్కాడు, పెద్దకోడలు ఆక్కడ 

వుండడానికి వీల్లేదన్నారు. ఆమెను ఆమె వియు డైన విర హేష్కు అప్పజెప్పా 
లని తీర్మానించారు. 

కర్నల్ ఫోనుచేసోన్నపుడు సింగ్ ఏదో అర్జంటుగా అపరేషన్ చేసోంది. 

రోగిని తనదగ్గర కే తీసుకరమ్మనమని ఆక్కడే ఆమెను చూస్తానని చెప్పింది, 
రోగిని తీసుకుని మహిపాల్ ఇప్పుడే వస్తాడని చెప్పాడు కర్నల్. 

“నేను టోర్గాజణ్జి వెతికివసాను” ఆని మహీపాల్ అన్నాడు. 

“బోర్ గాడికి సీకంటే నేను బాగా నచ్చచెప్పగలను మహీపాల్. వాడు 

నాకు బాకీకూడ. ఇప్పుడే స్రేషన్కి విలివించి ఆ వెధవని గోవింద కుమ్ములు 

కుమ్మి సాను” ఆని అన్నాడు కర్నల్. 

“చోర్ గాడింటికి నేనే వెళుతాను. వాడి ఇల్లు కని పెట్టాలంటే నీకు కష్టం” 

అని పట్టుపట్టాడు మహీపాల్. అసలు కారణం డా. షీలా దగ్గిరకు వెళ్ళడానికి 

మహీపాల్ కి ఇష్టంలేదు. షీలా ముందు వెద్దకోడలూ_బోర్ గాడి _పణయకలాపం 

పస క్తి ఎలాగూ వస్తుంది. ఆప్పుడు తన పరిస్థితి మరింత అధ్యాన్నంగా 

వుంటుంది. మహీపాల్ కూడా భార్యను ఏడివిస్తాడు. బోర్ గాడికిమల్లే వల్తలు 
వుండి కూడా ఆతను షీలాతో వ్యవహారం నడుపుతున్నాడు. అతని (పేమనిజ 

మెందే, ఆలాంటప్పుడు వెద్దకోరలూ విర హేష్ (వేమించుకుందే తప్పు ఎలా 

అవుతుంది? ఆందుకే షీలా అంటే తప్పుకొని తిరగాలనుకుంటున్నాడు మహీపాల్ 
తన నుంచే తాను తప్పుకుని తిరుగుతున్నాడు - ఆతని వ్య కిత్వానికి రెండు 
పొరలు = ఒకటి తాను ఓ స్త్రీకి భర్త. రెండు తాను తన పిల్లలకు తండి. 

376 



గృహస్టుగా ఆతనికీ కొన్ని బాధ్యతలు వున్నాయి. వాటీని తను నిర్వహించాలి. 

వాళ్ళను మినహా మరియే ఆలోచన అతను పెట్టుకోకూడదు. “ఆదే మహీపాల్ 

గతాన్ని చితిగా పేర్చి నిప్పంటించు. గతించినజీవితాన్ని మరచిపో. .మరచిపో” 

అంటూ అంతర్వాణి మహీపాల్ తో అంటున్నది. 

జరిగిపోయిన జీవితం మరచిపో, ఇప్పుడు కొత జీవితాన్ని ఆరంభించు 
అంటూ డాక్టర్ షీలా నింగ్ నచ్చచెప్పతోంది మోహానికి, 

కొంత సేపయిన తర్వాత మహీపాల్ విర హేష్ని తీసుకుని కీలా ఇంటికి 
వచ్చాడు. అతణ్జి వదిలిపెట్టి బయటినుంచే వెళ్ళిపోయాడు. కర్నల్, షీలా, 
సరూప్. శంకర్ లాల్, విరహేష్ ముందు చతుర్విధ ఉపాయాలు (పయో 
గించార. ఆమెను సంఠరక్షిస్తానని మాట ఇద్బాడు విరహ; 

మోహిని విరహేష్తో వెళ్ళిపోతూంటే సరూప్ వండ బిట్టలేకపోయింది. 

ఆమాంతంగా ఆక్క గారిని కావలించుకుని ఎడ్చింది, శంకర్ లాల్ కళ్ళనుంచి 

ఆపిధారలు రాలాయి. కర్నల్ కళ్లు కూడా చెమ్మగిల్లాయి, మోహిని ఏమీ 

మాట్లాడకుండా రాతి బొమ్మలా నిర్జీవంగా వుంది. 

తన హృదయేళ్వరి చెయ్యి పట్టుకుని విరహేష్ బయటికి నడిచాడు, 
ఇప్పుడే వెళి ఆత్త గారింటికి వెళుతున్నట్లు మోహిని తల వంచుకుని ఆతనివెంట 

వెళుతోంది. గుమ్మందగ్గిర ఆగింది. వెనక్కు తిరిగి పదిక్షణాలు ళంకర్నూ, 
శంకర్ భార్యనూ కళ్ళు పెద్దవిగా చేసి చూసింది, జీరపోయిన కంఠంతో 
“బాబును అ తగార్ని చూడమని చెప్పు నా ముద్దుల బిడ్డ జాగలతే, నాలి... 

ట్టి...“ఆంటూ ఆమెకు కళ్ళు తిరిగాయి. మూర్భవచ్చి నేలమీదకు ఒరిగింది. 

అదేరోజు రాతి ఎనిమిదిన్నర గంటలకు సజ్జన్ గదికి ముట్టడి పారంభ 
మైంది. మోహిని-భోర్ | వేమాయణానికి కారకుడు సజ్జనే ఆని ఆ వీఢిలోని 
వాళ్ళంతా తీర్మానించి ఆతనిమీదే కనితీర్చుకో వాలనుకున్నారు, సజ్జన్ ఈవీధిలో 
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ఆద్దెకు గది తీసుకున్నపుడు ఈ గది శ్రీమంతుల విలాస జీవితానికి ఆటపట్టు 

కాబోతున్నదని సజ్జన్కు వ్యతి రేకంగా కాందికీకుడు క్షే ఎపర్లో [పకి టించిన జో జొ స్థం 

నిజమెందని ఆంటూ ఆందరూ పాత కథను పునశ్చరణ చేసుకున్నారు. ఇటు 

వంటి అన నరం జరుగుతుందని తాము ఎప్పుడో చెప్పామని చాలామంది తమ 

బుద్దికౌశాల్యాన్ని తామే నిరూసించుకున్నారు. మనియా మిత9బృందానికి ఆసచే 

మంటగావ్వంది. ఇదే అదను ఆనుకుని బాబు సాలి గాం, లాలా జానకీ శరడ్ 

వాళ్ళందరినీ మరీ రెచ్చగొట్టారు. ఎలక్షన్ అల్లరి ఏ [పయత్నం చేయకుం 

డానే ఒక్కుమ్మడిగా సజ్జన్ గదివై దాడి చేసింది. ఆ(గహా వేపలైన జనం 

ఆతని గది తాళాన్ని బద్దలు కొట్టారు. సజ్జన్ గీసిన బొమ్మలు చించిపారేనారు, 

రంగుల్ని గదినిండా వివజిమ్మి కాళ్ళ కింద తొకేే సారు. ఆ చిన్న గడిలో 

కసీసం ఇరువై మంది దూరి నానా లీరత్సం చేసారు గోడకు తగిలించి వున్న 

మూడు చితాలు కూడా వాళ్ళ ఆగ%హానికి గురి ఆయ్యాయి ఒకదానిమీదకు 

స్టావ్ విసిరేసారు. రెండో చితాన్ని టి కప్పులు వినిరి చెవిన స్త్, “నాడో 

దానిమీద ఎవరో స్టూలు విసిరారు. దుప్పటిని ముక్కులు wp బౌ చించారు, 

స్తౌవ్లోని కిరసనాయిల్ పరుపుమీదా దిండ్రమీదా ! చల్లి వాట్ _చెంచారు. 

గది అంతా గాజుముక్కలూ, విరిగిపోయిన కప్పులూ స “= నోయిన 

చి[తాలూ, దుప్పటి ముక క్క_లతో నిండిపోయిఐది. 

[ప్రజలు ఉన్మాదంతో స్వైరవిహారంచేసోంటే చుట్టువక్కల ఇళ్ళహళ్ళంతా 
డావాలూ. గోడలూ ఎక్కి ఆ దృశ్యాన్ని చూస్తూ నిలబడ్డారు. ఎక్కడ చూనినా 

బూతుల పంచాంగం. ఎగతా?ి. జరిగినదానిని గురించి చర్చలూ-అన్నిటితో గది 

అంతా (పతిధ్వనించింది. వాతావరణం చాలా భయంకరంగా తయారైంది. 

తమాషా చూడ్తానికి వచ్చిన జనం పట్టక గోశాల గేటు తోసుకొని లోపలికి దూరి 

పోయ్యారు. దారిన వెళ్ళే వాళ్ణు కూడా ఈ వింత చూడ్యానికని అక్కడ చేరి 

పోయారు. ఎక్క డచూనినా జనంతో కిటకిటలాడిపోతున్న సమయంలో పెద్దమ్మ 

తలుపు దభాలున తెరుచుకుంది. ఒకచేరిలో జోలెనిండా సిందూరం పోసుకుని. 

క ళ్ళెరచేస్తూ, నల్లటి దుంపల్తా వున్న పళ్ళు బిగిసూ నానా తిటు తిడుతూ, 

మంతాలు చదువుతూ వెద్దమ్మ రంగంటో (పవేళశించింది. 
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పెద్దమ్మ జోలెళోంచి సిందూరం గువ్చిట్లో తీసుకుని జనంమీద చల్లు 

కుంటూ పోతూవ్యుండ్, ఓమ్, నమో నారాయణా, శంకర్ జతి, కామరూక మచ్చా 

సతీకి దుహోయీ, కాలీమా కీ దుహాయో, పాంచోం వీర్కి దుహాయీ, సంఖిసీ, 

డంభినీ ఆప్, దుస్మన కాథాట్...” అంటూ ఏవేవో మంతొయి చదువుతూ 

సిందూరాన్ని వాళ్ళమీద చల్చుతోండి. మం్యతతం్యతాలకు వూరంతా పేరెన్నిక 
గన్న వెద్దమ్మ ఆలా నీంరూరం చల్లుతూందే జనాలకు వెరికిపట్టు కోసాగింది, 

కొంతమంది పెద్దమ్మను ఏడివించడానికి పెద్దగా అరవడం మొదలెట్టారు గాని 
పెద్దమ్మ చల్లుతోన్న సింధూరం ధూ? పతి ఒక్కరం మివ పడ ప 

నింధూరం తమవె ఎక్కడ పడుతుందోనని జనం పారపోదామనే —_ 

తొక్కిసలాట మొదలెట్టారు మెట్లమీదికి వి పోతోన్న పెద ద్దమ్మ జనంలో ఇరుక్కు 

పోయింది. తొక్కిడిలో ర ఇటూ ఆటూ నలిగిపోతూంది. ఆగ9హంతో ఆమె 

ఓ ముసలాడి నోటిని నిందూరం వూసుకున్న గోళ్ళతో రక్కి. హరేశింది. ఆసలే 
మం[తాలబూచి అందులో గోళ్ళతో నొక్కగానే ఆ ముసలాయన కెవ్వుమని కేక 
వేసాడు. ఎవరి రకమో తాగుతోందని జనంలో పుకారు బయలుదేరింది. 

కిందనుంచి వె మెట్టువరకు ఎక్కుతూ దిగుతూన్న జనాన్ని తోసు 

కుంటూ చీల్చుకుంటూ పెద్దమ్మ పెకి చేరింది. మెట్రమీదకు వస్తోన్న ఓ వ్యక్తి 

భయం, గాభరాలోసింధూరంతో వున్నఆమె జోలెను పట్టుకోబోయి దాన్న ఆమె 

మీదే కుమ్మరించాడు. సిందూ "౦ అంతా పెద్దన్ము ఒంటిపై పడేసరికి మరింత 

కూ95రంగానూ, భయంకరంగానూ కనపడ సాగింది. 

ఎలా గెతేనేం, కొంచెం సేపటికి ఆక్కడి జన సమూహాన్ని 
ర్ 

జయించబేసిండి రామలక్ష్మణులు. ఇద్దరూ ఖరరూషణాదుల సేన“ బి్చ్ బెండా 

డిన తర్వాత బటహుకా పెద్దమ్మ గెలిచిందే గొప్పదేమో। సజ్జన్ రూమ్ నుంచి 

వెద్దమ్మ 

వెళ్ళిపోతూన్న జనం వర్మ ఇంటిదగ్గిర ఆగి నానారకాలు అవ్నాస. మురికి 

కూతలు కూసారు, తలుపులు ఆడించారు మఫయాఇల్లు ఆ యింటికి దగ్గరగానే 

వున్న కారణంగా మనియా మీద వాళ్ళసానుభూతి ఎక్కువె వక్మమీవ అగ 
హంగా మారింది. సమాజంలో వెరిగిపోతోన్న జఇంగ్రషుతనాన్ని ఎదరన్తున్నది. 
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ఈ వరమే. తలుపులు ఎక్కడ పగిలివూడిపోతాయో అని హడలిపోయారు 
తార, వర్మాను. సరూప్ శంకర్ బిక్కుబిక్కుమంటూ గదిలో మొద్దు సారి 

నట్ట్రయిపోయారు. మనియా తప్పతాగి నిషాలో పడివున్నాడు. 

ఆ ర్మాతి చాలాసేపటి వరకు పెద్దమ్మ కన్నోమల్ మనుమని రూమ్లో 
చిందరవందరగా వున్న సామాను సర్జుతూనే వుంది. 

శిరి 
సజ్జన్ గది సర్టేటప్పటికి రాతి చాలా పొద్దుపోయింది. అందరిని తిట్టి 

పోస్తూనే ఠరాహూర్ మందిరంలో దీపారాధన చేసింది. గిన్నెలో పాలు పోని వలి 

కూనల్ని విలిచింది. లలితా, బిసాఖా రెండు పరుగెత్తు కుంటా వచ్చాయి. కిస్నా 

మాతం ఎక్కడా కనపడలేదు, పెద్దమ్మ ఇల్లంతా గాలించింది కిస్నా కోసం, 

ఎక్కడా కనపడక పోయేసరికి విసుగుతో ఓ వందతిట్లు తిట్టిపోనింవ, వలి 

కూనలు ఇప్పుడు వెద్దవయ్యాయి. అంట్లో వుండవు. ఆ వీధిలోని వ్ట్ట గోడలన్నీ 

వాటివే. వాటిని సంఖాశించడం పెద్దమ్మకు కష్టంగా వుండి. వాటికి పాలు తాగిస్తే 

గాని ఆమెకు భోజనం దిగదు. కిస్నా రాని కారణంగా ఈ రోజు కూడా ఆమె 

ఇంకా భోజనం చెయ్యలేదు. తనలోతాను గొణుక్కుంటోంది. సణుక్కుంటోంది. 

వెధవవిల్లి తన ఇంట్లో కనిపారేసి పోయిందన్న కనితో దానితల్రిని తిట్టిపోనంది, 

పెద్దమ్మ మనస్సు బాగాలేదు. కీస్నా పాలు తాగడానికి రాలేదు. కన్నో 

మల్ మనుమని సామానంతా వీధిలో వాళ్ళు విరగ్గొట్టారు. రేపు ఆమె సవతి 
కొడుకుని పెళ్ళికొడుకు చేస్తారు. విందుచేస్తారు. వల్లకాడులో పాతి వెట్టి రమ్మన 

మంటూ నందోకు తాను రెండు యం;తాలిచ్చింది. ఆమె పాతి పెట్టిందీ లేనిదీ 

ఇంతవరకు వచ్చి చెప్పలేదు. ఒకవెపు వీధిలో కెళ్ళితే వూళ్ళో వాళ్ళ పోరు. 
ఇంట్లోవుంటే ఈ ఆలోచనలన్నీ ఆమెను వేధించుకు తింటున్నాయి. ఇన్ని సమ 

స్యలతో ఆమె సతమత మౌతోంది. సజ్జన్ గది మీద రౌడీ మూకలు దాడిచేసి 

ఆక్కడ వాళ్ళు చేసిన భీభత్సం ఆమె మెదడులో లుకలుకమంటోంది. ఆదృళ్యం 
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తలచుకుంటూంటే ఆమెలో హింస రేగి తాను వాళ్ళమీవ ఇంకా నింధూరాన్ని 

చల్లుతూ వాళ్ళను శవిస్తునట్టుగా వుంది. 

ఒంటి గంట ఆయింది. లలితా, బిసాథా రెండూ పొంచి ఎక్కడో ఎలు 

కని పట్టి చంపేసాయి. పెద్దమ్మ కంటదిడింది. ఆమె వైష్టవ సంస్కారం 

మన్నులో కలసి పోతోంది. ఆవి అంటే ఆమెకు ఎంతో [పేమ కాని ఆవి 

ఇప్పుడు పెద్దవెన తర్వాత ఎలుకల్ని పట్టి తింటోంది ఆమె నిస్సహాయురాలై 

వుంది. వీటి దుంపతెగ. పుట్టుకతో వచ్చిన బుద్ధి ఎలా మారుతుంది? 

వా స్సేపయిన తర్వాత ఆవి రెండూ పోట్లాడుకుంటోన్న చప్పుడు అయింది. 

ఆందులో ఒకటి చంవిన ఎలుకను తన కాలికింద నొక్కి వెట్టివుంది. రె.డోది 
తనకూ కావాలంటూ పోట్లాడు తోంది. ఎతువేసోంది. ఆలా కాసేపు రెండూ అరిచి 
ఆరిచి ఒక దాని మీద ఒకటి దూకి కొట్లాడుకో సాగాయి. పెద్దమ్మ ఇల్లు ఓ 

చిన్న కురుక్నేతంలా తయారై యింది. లలితా, బిసాభా రండూ ఒకదాని వెనుక 

ఒకటి ఇల్లంతా తరుగుతూ కలియపడుతూ పెర్తపెద్దగా పోట్టాడుకొంటున్నాయి. 

“కట్టకట్టుకుని ఏట్టోదూ! చావండి. వెరవముండల్లారా!” అని తిట్టు 

కుంటూ పంది పెద్దమ్మ. మంచం మీద నుంచి లేచి ఓ సారి వాటిని వారిద్దామా 

అనుకున్నది. కాని ఇవాంళ ఆమె చేతులకు బోలెడంత పని తగలడంతో 

ఒళ్ళంతా మొక్క. ముక్క_లె ఎది. కీళ్ళన్నీ నొవ్చివెడుతున్నాయి. తాను ఇంత 

మంది జనం మధ్య ఎపుడూ ఇరుకున పడలేదు. వాళ్ళ తొక, సలాటలో 

పెద్దమ్మ ఈ మాదిరిగా ఎప్పుడూ నలిగిపోలేదు. మంతీంచిశ నింధూరిం ఆమె 

ఆ మూకల మీద చిల్లుతుంటే వాళ్ళంతా నవ్వుకుంటూ తమ గుడ్డలు ఎక్కడ 
పాడవుతాయో = అటూ ఇటూ పరుగెత్తడం మొదలెట్టారు. వెద్దమ్మ అంటే 

వాళ్ళకు అసలే వంట, సాకు దొరికింవగదా ఆ" తిలా ఓతోపు తోసారు, 

చాలా సార్లు ఆమెను కిం. సడసాద. ఆమె కింద వుందని లక్ష్య పెట్టక కొంత 

మందే తే చెప్పులు తోఎక్కునే ఆమె తొక్కుకుంటూ నడిచారు. చివరకి 
మెల 

గెలుపు సదా ఆయిశనా ఆమె ఒంట్లో ఎముకలు వివ్చ్పివ్చ్ ఆయివక్సీ 
2 అ 7 ళ్ 
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ఆలాంటి పరిస్థితిలో ఎక్కు ణ్ఞుంచో ఎవరో త్రీ బిగ్గరగా మూలుగుతోన్న 

ధ్వని విసివించింది మనసులో మేఘాల్లా అయిముకుంటోన్న ఆలోచనల్ని కట్టి 

పెట్టి చెవులు నిక్క పెట్టి వినడానికి పయత్నించిండి. ధ్వని ఆస ్ పష్షంగా విన 

బడుతోంది. ముఖం మీద నుండి రజాయీ తొలగించి పెద్దమ్మ వినసాగింది. 
ఎవరో పురుడు నొప్పులుపడుతున న్నట్టుగా ఆమెకు ఆనుమానం వేసింది. ఈ 

ఆర్థరాతి వేళ ఎవరై వుంటారు చెప్మా ఆంటూ ఆమె లేచి కూర్చుంది. ఇంతలో 

ఎక్క_జ్జుంచో కిస్నా వచ్చి ఒక గెంతులో ఆమె ఒళ్ళోకి చేరాడు. ఆమె ధ్యాస 
ఆంతా వేరే చోట వున్న కారణంగా కిస్నా వచ్చాడన్న విషయం ఆమె గమ 

నించలేక పోయింది. ఎటు వైపు నుంది మూల్లు వినపడుతుందీ ఆని ఆమె చెవులు 

నిక్క బొడుచుకుని వింటోంది. బఐహుళా తన ఇంట్లో అద్దెకుంటోన్న రార 

నొవ్వులు పడుతోందని ఆమె ఇదే పసిగ చేసింది, 

పెద్దమ్మ కడుపులో వున్న ఉకోశం ఆంతా ఒక్కసారిగా ఉడీకింది. 

"ముండ కనలేక ఛసే బావుంటుంది, మగవిల్హాడన కుంటా ఆందుకే ఇంతగా 

నొప్పులు పడుతోంది.” ఇ 

తార ఆర్తనాదం వెద్దమ్మలో ఎన్నో తలపుల్ని రేపింది, రేపు ఆమె 
వతి మనుమడిని పెళ్ళి కొడుకు చేసారు. నాట్య పదర్శనం వుంటుంది. మేజు 

వాణీ వుంటుంది. ఇంకా ఎన్నో వేడుకలు చేస్తారు. పట్నంలోని పేరంటాళ్ళంతా 

వసారు, ఆందరిమధ్య సవతి మవహోరాణిలా దేవిగా కూర్చుంటుంది. ఆమె కోడలు 

కూడా ఆందలం ఎక్కి నట్టుగా గాలిలో తేలిపోతూ వుంటుంది. నాలుగు రోజుల్లో 

సవతి షునుమడికీ వెళ్ళి అవుతుంది. తర్వాత వాడికీ వ్ల్లలు పుడతారు ఆమె 

సవతి ముదినాయనమ్మ అవుతుం). స్వర్గానికి నిచ్చెన వేసుకుని వెళ్ళ అర్హతి 

సంపాదించుకుంటుఐది-ఆంచ లో ఆమెభళర్త రాజసాహెబు జ్ఞ ఏకి వచ్చాడు, 

ఆసహ్యంతో ఆమె మనసు నిండిపోయింది. ఆవేశంతో ఒళ్ళు మరచిపోయింది. 

కిస్నా తన ఒళ్ళోనే పండ కున్నాడన్న విషయం కూడా మరచిపోయింది ఒక్క 

వూపుతో కప్పుకున్న దుప్పటి విదిలించింది. ఒక్క విదిలింపుతో కిస్నా ఆమె 

ఒళ్ళోంచి కిందపడ్డాడు ఆమె లేవలేదు, విల్రిహన వుందన్న సంగళే అమెకు 
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జ్ఞాపక౦ లేదు. తార ఆపుటి నుంది మూలుగతునా ఆమె ఠరాసషగ వ రలా 

లేక పోయింది. ఆమెకు నండోగురుకొన్చి-5. అడు. చెడిన, పకారం సవతి 

ఇంటికి వల్చకాటికీ మధ యంతాగ “పక క ావితం చేసి వుంటుంది 
నష్టకో: “సత్యనారావ ee నాళ! Es as జ పెళ్లికొడుకు అయ్యే 

ము హురానిక ల్లా కొసేనిన చెట్టులా నేలకు ఒక ఉరి ఎది, అలా జర్గిలే 

రసభంగం ఆవు: ఏకుపూ, పెదబొ£. “వ వేశాయి త సరత గుండె 

పగిలేటట్టు బాదుకుంటుంది. ఆమె గుండె మకు పటి నంటుంర్. ఆమె-.థ ర 

తలపటుకుని కూర్చు ండిపోఠాడు. జక సడ రస ఇర్షింతా వోహాకారాలతో 

నిండిపోతుంది అర్భళ్యాన్నంతా వూహించుక గం పచమ, 
ల డా చ et 

దంతి పొంగిపోయింది, MOORS. eS దాహం వేసింది. 
_ అ చ్ 

మంచం మీదనుంచి లేడి లాంతరు వతి పెడిడి చేసింది పూజ చేసుకునే 

నడవాలో లాంతరు పెటి చేతులు కడుకు)_ందామని మంటోకి వచింది. 
ల [ గా | 

1 ౪ లే శ్ర AOS ry a) 
{ 

as ™ లే లి ps] a x a తార మూలుగు చాలా దగ్గరగా వినబకుతోం 

గానే ఓ మూనిన తలుపు ప. ఈ తలుపు గుండా. చెళ్ళితే కార ఇంట్లోకీ 

స్ దేతులు కడుకు :_ తలుపుకు చెపి జెంది. పెడిను 

తలుపు వెనుకనే ఓ చిన్న సందు. అనందం" చి వెడితే తార వంటింట్లోకి దారి 

వుండి. దాని తర్వాత మంగిలి మక్ 

ఆనించి వింటోన్న పెద్దమ్మ వూహలోనే తార ౧చగలటోకి చెేగినోయిండి, పురిటి 

నొప్పులతో ఆవస్థపడుతోన్న హు చ జ మ బాధవడో ౬ 
అ] 

రా 

విషపు నవు; నవ్వుతోంది త నామాల అంతో ఉహల కంలో 

3 న 
లిం 

చే 

+. జా వు అజ ఆమె ఏవరి ఘడియలు దగ్గర See న్యా పూజ చేసుకుని నడూలోకీ 
వీ 

వబి,-ది. లలికా, ఛిసాఖా కనా . మందా త..లవాస పళ చగరేవున్న 
జ ఆ ఇ b గొ 

లాంతరు చుట్టు చేరాయి. వెద్దవ్శ ఆకులు “ముజతాంమే ఆ మూడు ఆమెను 
ట్ ట్ న 

చూడచసా?'యి తేల ల గ న TC మచ + తో మూడూ 
గా కా స! సగ క 

ఎంతో ముచ్చటగ: వున్నాయి ఆసహు ౭, డ్వేషఎ ఆనే మురికి కాలువలో 
(౧౫. క్: 

ert 

Se ట్రా ఇ" ఇ అ న స్ న్న ఖ్ 

మము ౮ తోన్న వష్టిమ్మకు ఆమూశేంటి ఆందాదొందాలూ ఎంతో నద్చాయి+ చె 

మషముళ్ళమూ మనుమరాళ్ళనూ చూడగానే తన సవతికి అభిమానం కళిగినటు 
టబ 

౮ 



గానే ఆ మూడు కూనల్ని చూడగానే పెద్దమ్మకు అభిమానం పుట్టుకొచ్చింది. 

దొంగముండా కొడ కుల! ఎంతమ ద్దుగా వున్నారు. ఆ ఎలుక ముడను 

చంవినప్పుడు ఈ ఆమాయకత్వం, ఈ అందం....చంద౦....ఆన్నీ ఎక్కడికి 

పోయినట్లో!”, 

తమలపాకులు కడుక్కుందామని వెద్దమ్మ ఓ గిన్నెలో నీళ్ళు తెచ్చి వెటు 
చి లట 

కుంది. చూస్తుండగానే బిసాభా దానిలో మూతి పెట్టింది వెద్దమ్మ భగ్గుమంది. 

ఏల్తి కూనలు ఇంట్లో కీ వచ్చినప్పటినుండి పెద్దమ్మ ఆచారం, మడి అంతా మంట 

కలసిపోతూంది. రోజుకు పదిసార్లు స్నానం చెయ్యాల్సిసోంది. ఆవి రోజూ 
ఇల్లంతా పాడుచేస్తాయి. తిట్టుకుంటూ రోజూ వందసార్లు శుద్ధి చెయ్యాల్సివస్తుంది 

వంటింట్లో నూ పూజామందిరంలో నూ ఎక్కడచూసినా ఆవే. ఎక్కడో ఎలుకను 

చంవి తిని నోటిని నాలుకతో నాకుతూ దభాలున ఆమె ఓఒళ్ళొకి వొరపడతాయి. 

వైన్టవచాదస్తాన్ని జీర్ణించుకున్న పెద్దమ్మ వాటిని చూడగానే జుగుప్పతో నింకి 
పోయి “*పొంకీ...పొండి” ఆంటూ వాటిని విదిలిస్తుంది. ఆమె కసురుతుంటే ఆవి 

మీదిమీడికి వస్తుంటాయి. మొండికెత్తి మురిపాన్ని పుట్టించడం విల్లికి వుగ్గుపాలతో 
నేర్చినవిద్య. పెద్దమ్మ విసుగెత్తి చివరికి తన ఒళ్లోనే వాటికీ చోటు ఇసుంది 
ఎలుకల్ని చంపుకుతినే విల్లికూనలు లలితా, బిసాఖ, కిస్నా ఆంటూ ముధుగా 
పేర్లు తగిలించుకుని పెద్దమ్మ చేతులమీద ముడతల్ని నాకుఠాయి. తరుచుగా 
ఆమె ముఖాన్ని కూడా నాకుతుంటాయి. ఇల్లంతా తిరుగుతూ ఠాకూర్ ఆసనం 

మీద కూడా ఉరుకుతూండడం కూడా కద్దు. అవి పూజామండి“ంకో దూరినా 
యంటే ఆక్క డవున్న రాతివి. ఇత్తడవి, రాగివి ఆన్ని వ్యిశవోలు కెలాచెద 
పోయినట్లే. అన్నీ చూని సహిస్తుండి పెద్దమ్మ. వున్నట్టుండి బి6 1 క్రో 

ల్ ol — దు 1 గ స్త 

మూతి పెటడంతో వేకేసీళ్లు తెద్దామని పెద్దమృ లేచింది. తార ఆభాగే. గొబ్లగా 
చి చి థు 

మూలుగుతోంటే కాను జీవితంలో మొదటిసారిగా చివరిసారిగా పడిన ఆవస 
థి 

ఆమె కళ్ళముందు. కట్టింది. ఆపలకు సున్నం రాసూ వెర్దమ్మ తార నొప్పులు 

వింటోంది. ఓ చిటికెవేని కృష్ణార్పణం అంటూ నోట్లో పెటుకుంది. కానింత 

పొగాకు పొడుం జై శ్రీ అంటూ నోల్లో వేసుకుంది. చేతులు గిశ్నె లో కడుక్కుని 

384 



నిదానంగా లేచింది. లాంతరు తీసుకుని గదిలోకి వెళ్ళింద్మి'వంటసామానుల గది 
లోంచి తాళాల గుతి తీసింది. 

తార- వుంటోన్న గదివైపు తలుపు సంవత్సరాల తర్వాత తెరవడానికి 
వెద్దమ్మ వెళ్ళింది. 

నొప్పులు ఎకు), వయ్యాయి. వర్మ భార్య (పసవించడానికి కావలసిన 

ఏర్పాట్లు చెయ్యలేక పోయాడు. తన ఆస ఎరత తనకే చిరాకు కలిగిసోంది. 

తార తల్లి తం,డులూ తన తల్తి తం్యడులూ ఈ పట్నంలోనే వున్నారు. 

ఆయినా వాళ్ళను కావని బయటికి వచ్చేయడంవల్ల వాళ్ళ సహాయం తీసు 

కోలేడు. వాళ్ల పేమదాంపశ్యం గురించి వీధిలో వాళ్ళకు ఆంతమంచి అభి 

(వౌచయంలేమ. తను (పేమాయణం గురించి వాళ్ళకున్న దురభి పాయం 'ఆతనిలో 

రోషం కరిగిస్తోంది. తమ పేమ పండి బిడ్డగా ఫలించే తార నొప్పులు 

చూస్తోంటే ఆకనికి రోషం మరింత ఎక్కు. వెంది. తారను ఎలాగైనా రక్షించాలని 

. ఆతను గోంగనెరులెత్తి పోయాడు. తన్ను విడిచి ఎక్కడికి వెళ్ళవద్దని తార 

ఎంత మొర వెట్టుకుంటున్నా వినక ఎవరినైనా మంతసానిని తెద్దామన్న ఉద్రే 
ళ్గంతో బట్టలు మార్చుకొని బయల్లేరాశు వర్మ, ఆతకు నడవాలోకి రాగానే 

వంటింటికి పక._నే వున్న సందులో ఏరో వెలుతురు చూని ఆగిపోయాడు. ఏదో 

ఆగాగం వంటింటి నడవావాటుకుంటూ వస్తోన్న ట్లు కనపడింది. అర్థంకాక పరీ 

క్షగా చూడసొగాడు వర్మ. ఎవరిదో శ్రీ ఆకారం. లాంతరు మసక వెలుతుర్లో 

ఆెల్పగుడ్డ ఎ క న ఇ వస దెయ్యంలా వుంది అతని కళ్ళకు. ఆ ఇంట్లో దెయ్యా 

లుంటాయని అందరూ ఆంటారు. పగటిపూట కూడా భయమే. రాతికి ఆసలే 

భం. దింకి తోడు జర్థర్మాతి అనుకోకుండా వెఇమ్ము అటు వచ్చేప్పటికి 
ఆమెను పోల్చుకో లేకపోయాడు. అతన్కి కాళ్ళూ చేతులూ వణికాయి. ఆతని 

కంఠం నుంచి మాట 'పెకలడంలేదు. కంఠం బొంగురుపోయి ఎంతో కవంమీద 

ఒక కేకవేసాడు. విరిగిన చెట్టులా ఆక్కడే మూర్చపోయాడు వర | 

25 
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అసలే నొప్పులతో బాధపడుతున్న తారకు భర అరుపు వినగానే గోరు 
మీద రోకటిపోటులా అయింది. నూతిలో ఆమెను బలవంతాన తో సినట్ట 

యింది. పక్క మీంచి లేవలేని స్థితిలో భర అరవడానికి కారణం ఏమెవుంటుందా 

అని తెలుసుకోలేకపోయింది. భర్త ఆరవగానే ఆమెలో భయం మరింత హెచ్చింది. 
ఆమె గుండె దడదడమని కొట్టుకుంది. కడుపులో విండం కదిలినట్టయింది. ఆమె 
హృదయం కొట్టుకోవడం తగ్గిపోసాగింది. నోటిమాటలేక, నిస్పవాయంగా తనకు 
తాను యమరాజు చేతుల్లోకి పోతున్నట్టుగా అనిపించింది. ఆమెకు గుండె ఆగి 
నట్టయింది. తెలివి తేవ్పింది. 

ముంగిలిదాటుకుంటూ త్వరత్వరగా వెద్దమ్మ నడవాలోకి వల్చింది. 

సోఫా దగ్గర వర్మ తెలివి తవ్పిపడివున్నాడు. ఓ క్షణం అతన్ని చూని వళ్ళీగది 
లోకి వెళ్ళింది. తార పరిస్థితి చూడగానే ఆమెలో విద్యుత్ [ప్రవహించిండి. పరి 

. స్ధితిని ఒక్క కణంలో సాకల్యంగా అర్థంచేసుకుని కార్యరంగంలోకి దూకింది. 

ఒంటరి పాణి, అందులో ఉడిగిన వయస్సు_ఆయినా లెబ్బచేయక వెద్దమ్మ సాహా 

నించి ప్రపంచాన్నే జయించింది, 

వర్మకు కాస్సేపటి తర్వాత తెలివివచ్చింది. గదిలోకి వెళ్ళి తారను 

చూసాడు. తార పక్కనే పెద్దమ్మ సీలబగీ మం|తసాని పని చేస్తోంది. పెద్దమ్మ 

కేకలు వేని ఆతణి బయటికి పంవివేనింది. తారను రక్షించడానికి పెవత సమా 

నంగా పెద్దమ్మ ఇక్కడికి రావడాన్ని అతను నమ్మ లేకున్నాడు. అకనికిప్పుడు 

ధైర్యంవచ్చింది. లోపలినంచే వేడినీళ్ళు వెట్టమనీ, కత్రితెచ్చి ఇమ్మనమని 

పెద్దమ్మ ఆజ్ఞావించింది. కిమ్మనకుండా ఆమె చెవ్చిన [ప్రకారం చేసున్నాడువర్మ 

వంటింట్లోని స్టౌవ్ వెలిగిస్తోంటే తన ఇంట్లోకి ఓ కొత్త పాణి పవేశిసున్నట్టుగా 

“క్సవ్వా(...కువ్వా/గో అంటూ ల్లీ పనీ బిడ్డ కంఠం వినివించింది. అతని మనస్సు 

పులకరించింది. తార ఎలావుందోనన్న భయం కూడా వర్మను ఆవరించింది. 

స్టౌవ్ వెలిగిస్తున్న వాడల్లా మానేసీ గదిదాక వచ్చాడు. కాని లోపల అడుగు 
వెడితే పెద్దమ్మ తిడుతుందన్న భయంతో ఆగిపోయాడు, ఎలాగో ధ్రర్యంచేని, 

నిలవిడే ఆడిగాడ: “ పెద్దమ్మా. ఐం బిడ్డ; అంటూ. 
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వెద్దగా చిరాకు పడింది వెద్దమ్మ-“ముందు వేన్నీళ్సు పెట్టావా లేదా? 
తండి ఆయ్యాడు సన్యాని1”. 

వర్మకు మరేమీ అడగడానికి ధైర్యం చాలలేదు. గొణుక్కుంటూ 

వంటింటివైపు వెళ్ళాడు. 

ఇచ్యాళ తాను ఎన్నడూ వూహించలేని రూపాన్ని దర్శించాడు పెద్ద 

మ్మలో. రకరకాలుగా చిల్లంగీలు పెట్రే పెద్దమ్మ, ఎందరెందరి మీదనో 

యంతాలు వేని వేధించుకు తిన్న పెద్దమ్మ. ఆసవ్యోనికే అపరరూపం అయిన 

వెద్దమ్మ తాను ఎ దిక్కు తోచని ఆపదలో వంది అడగకుండానే తనంతట 

తానే వచ్చి ఆతన్ని కష్టాల్నుంచి గదికి ంచిందా ఆని నమ్మలేక పోతు 

న్నాడు వర్మ. ఇతరులంటే ఈ వేమ, ఈ ఆదరణ, ఈ సేవా కుకూషలు ఆమెలో 

ఎక్కు జ్డుంచి వచ్చాయి. ఆతనికి ఆర్థంకాకుండావుంది ఆసహ్యోంచుకునే పెద్దమ్మ 

ఇప్పుడు సాశ్షాతు కరుణించిన దేవతలా తోచింది వర్మకు. 

29 
కన్య, సజ్జన్ మధుర నుంచి ఇవ్యా 3 లిర్గి వచ్చారు. తనతో ఇంటికీ 

వచ్చెయ్యమని సజ్జన్ కన్యతో ఎంతో సేపు నేవ న్లో బలవంతం బేళాడు. కాని 

కర్నల్ గారు ఏమెనా ఆనుకోగలరని పంక చెప్పి ఆతనితో వెళ్లడానికి 

ఒప్పుకోలేదు కన్య. కన్యను మరింత బలవంతం వెట్టడం న్యాయం. కాదని 

భావించాడు సజ్జన్. నాలుగు రోజులు కన్య వెంట పగ వుంటోన్న సజ్జన్ 

ఆమె ఇష్టం లేనిది ఏ విషయంలోనూ కన్యను ఒప్పించడం కవ్టమన్న సత్యాన్ని 

తెలుసుకోగలి గాడు. ఇతర ఆధునికన్రీ కన్న కన్యలో ప్రత్యేకత వుంది. 

సర్గిగా అతఏ తల్లి మాదిరిగానే కన్య కూడా మంచి పట్టుకల గలది. ఆమెతో 

వున్న ఈ వగ రోజుల్లో ఆమెను పౌొందాంని ఏంతో తవించాడు. కాని 

రెండువె పులా కన్య పట్టుదల ముందు ఆతను ఓడిపోయాడు. బహుశా తన 

ఈ ఓటమిని గెలుపు కింద మార్చడానికి కాబోలు మనసులోని ఆవేళాన్ని 
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చంపుకుని ఆమె ముందు ఎంతో సభ్యతతోనూ, సంస్కృతీ సంపన్న తతోనూ | 

(పవ ర్తించణానికి తెగ తాపతయపడ్డాడు. కన్య తనలో పసిగట్టిన 
దుర్చలత్వాన్ని ళాశ్వతంగా రూపుమాపాలనుకున్నాడు. ఆతను ఆమె 

హృదయంపై రాజ్యం చెయ్యాలి. ఆమె శరీరంపై రాజ్యం చేయాడానికి గాను 

ఆమె వృదయయాన్ని ముందు జయించాలి. సౌందర్యాన్ని నష్టపరిచే 

దుగ్చలుల్ని అతను నిన్న నిందించగానే కన్య ఆఅళనివెపు ఆర్థవూరిత మైన 

చూపులతో చూస్తూ అంది - “మీ ఈ మాటల్ని ఎప్పుడూ మరిచిపోకండి.” అని 
తనలో తాను ఓడిపోయిన నజ్జన్ కన్యవిసిరిన వ్యంగంలో ఆంతరార్జాన్ని మరిచి 

పోకుండా వుండాలని (ప్రయత్నిస్తున్నాడు. ఆ సంఘటన తర్యాత ఆమెను 

ఏడ్చించలేదు సరికదా మామూలుగా విసిరే ఛలో,క్తులు కూడా విసరలేదు* 

రెలు [ప్రయాణంలో కూడ ఆజంతా, ఎల్లోరా, అఖజురాహో, చిదంబరం, మధు రె 

మొదలైన దేవాలయాల, గువాలయాల శిల్పకళాసౌందర్యం గురించే ఉపన్యాసం 

ఇచ్చాడు. ఆదృవ్షవశాత్తు రెండేఐ రులు గల ఓ చిన్న కంపార్ట్ మెంటు దొరికినా 
ఆతను ఆమె వ్యవహారంలో చాలా న్నిగవాంగా పవ ర్తించాడు. ఎంతో 

మర్యాదతో సౌందర్యం గురించి చర్చించాడు. ఆతను కన్య పట్ల ఎంత 

హుందాగా [పవ రించాడంటే నిదపోవడానికి పెబరుమీదికి వెళ్ళేటప్పటికి 

పూర్తిగా అలనిపోయి పండుకోగానే నిదపోయాడు. 

ఇవాళ ఉదయం సేషన్లో తనతోపాటు ఇంటికి రమ్మనమని బలవంతం 

చెయ్యగా ఆమె ఒప్పుకోనప్పుడు మనస్సులో ఎంతవోభించినా బయటికి మాతం 

శస యిష్టంొ అని కళాకారుని మర్యాద నిలబెట్టుకోవడానికి నటించాడు. 

మధుర నుంచి ఆతను టెల్మిగాం ఇచ్చాడు ఫలానా [టెయినుకు 

వస్తున్నామని, వాళ్ళు స్రేషనులో దిగేటప్పటికి కారు తీసుకుని సిద్ధంగా వున్నాడు 

డె 9వరు. కన్యను దిగబెట్టడానికి సజ్జన్ కర్నల్ మందులషాపుకు వెళ్లాడు. అతను 

కన్యతో అక్కడికి వెళ్లేసరికి మందులషాపుకు వెనుక వున్న గదిలో లాలాశానకీ 
శరణ తో కర్నల్ సా హేట్ మాట్లాడ తూ కూర్చున్నాడు. సజ్జన్ గదివమైన 

కతం రాతి దాడిచేసిన విషయం విని అతను చాలా బాధపడాడు. ఆ 
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ఎషయంతోపాటు అదే బజారులో ఏర్పాటు చెయ్యబోయే చ్చితకళా [పదర్శనం 
ఎరించి మాట్లాడదామని లాలా జానకీళరణ్ అక్కడికి వచ్చివున్నాడు. 

1ర్నల్ మంచి చాకచక్యంగా ఆతనికి ఇవ్వాల్సిన రీతిలో సమాధానం ఇచ్చాడు. 

లాలా జానకీశరణ్ వెళుతుండగా సజ్జన్ కన్యను వెంట పెట్టుకుని కర్నల్ 
మందులషాపు వెనుకభాగంలో వున్న గదికి ఊడిపడ్డాడు. 

జద్దరిని చూడగానే కర్నల్ మఖం వికసించింది. కొని వాళ్ల జోడీని 

చూడగానే లాలా జానకీళర 5 కళ్లల్లో మాతం ఏదో అర్ధవంతమైన మెరుపు 

మెరిసింది. 

కర్నల్ తన నౌకరుని విలిచి కార్లోంచి బిన్నో సామాను దించి మీదికి 

చేర వేయమని ఆజ్ఞావించాడు. లాలా జానకీశరణ్ వెంటనే అందుకని సజ్జన తో 

"ఎక్కడికి మాయమయ్యావు గోపాలయ్యా ? మీ (పదర్శనకు ఇంక రెండు 

లోజులు మా(త్రమే వ్యవధి వుందని గుర్తుందా? ఈ ఎగ్జిబిషన్ గురించి మేము 

ఎంత (పదారం చేసామంటే వాడవాడా సీపేరే మోగుతోంది” అన్నాడు. 

జానకీశరబ్ మాటల తీరు సజ్జన్కు నచ్చలేదు. మనస్సులోని భావాన్ని 
ఆపుకోవాలని ఎంత (ప్రయత్నించినా ఆగలేదు, వెంటనే వెళ్లగ కక్కేసాడు _ 

=బప్పునండీ. మీ _పబారం మధుర వరకు పాకిపోయిందనుకోండి, మధుర 

ఆంతటా, ఆక్క ద్రుంచి వస్తోంటే దారి పొడవునా లాలాజీగారు మీ పేరు బాగా 

మోగించారంటూ పతి నోటా మీగురించి ఒకటే పొగ డల౧టే 

నమ్మండి”. 

లాలా జానకీశరం చిన్న బుచ్చుకున్నాడు, ముభావం (ప్రకటిస్తూ 

“సరే నయ్యా, ఏమో నీ ఇష్టం. మాకు చేతనై నంత వరకు _- _పచారం చేళాం, 

నిన్న ర్యాతి సాల్మిగాంగారు సందులో జారిపడ్డాడు. కాలి ఎముక విరిగింది ? 

“౧ ...చ్.... అంటూ సానుభూతి కనపరుస్తూ సజ్జన్ “అయ్యో పాపం 

ఎలాపడ్డారండీ "ఆని అడిగాడు “ఏమో నాయనా, మీ ఇంటి యజమాను 

రాలు ఏదో మం్యతమో తంతమో చేనిందంటున్నారు” అంటూ చిరునవ్వు 

నవు,తూ సమాధానం చెపాడు జానకీఠశ(ణ్, 
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ఆమాటకు నవ్వుతూ సజ్జన్ _-” ఎందుకో. సాలిగాం గొ రేమైనా అమెతో” 

అంటూ అర్థోక్తిగా ఓ చిరునవ్వునవ్వాడు. 

“ఇప్పుడే వచ్చావు. కాసేపు ప్రయాణం బడలిక తీర్చుకో. నెమ్మదిగా 
కర్నల్గారే అన్నీ సవిస్తారంగా చెబుతారు. సరేనయ్యా, నేను వెడతాను, రాజా 

సాహేద్ గారింటిక్కూడా వెళ్ళాలి” అంటూ ఆయన కారుకున్నాడు. 

* ఏం? ఆందరూ కేమమే కదా?” 

“అదేమిట య్యా, ఇవ్వాళ వాళ్ళ మనుమళణ్ణీ వెళ్ళికొడుకును చేస్తున్నారుగా 

విందుకు వెళ్ళొద్దూ:” 

"అ ఆ(. అవును, నేను మరచిపోయాను” అంటూ సజ్జన్ అన్నాడు. 

“వమోనబ్బా ఈమధ్య అలో చనల్లోపడి నిన్నునువ్వే మరిచిపోతున్నావు. 

సరే కర్నల్ ...నేను వెళాను. జైరామ్జీకి”. అంటూ బయటికి వెళ్ళుతూంటే 
సజ్జన్ జానకీశరణ్ తో “నేను ఇప్పుడే వస్తున్నానని రాజావారికి చెప్పండి" అని 

అన్నాడు. 

లాలా జానకీశరణ్ వెళ్ళగానే లోకాభిరామాయణం మాట్లాడుకున్నారు 

వాళ్ళు ముగ్గురూ, మాటల సందర్భంలో కర్నల్ కన్యకు చెప్పాడు- "నువ్వు 

వెళ్ళిన తర్వాత ఒక ముఖ్యమైన పని చేసాను. ఇవ్వాళే మీ నాన్నగారిని అరెస్టు 

చేయిస్తాను. ఒరేయ్ | సాలి గాం! కర్నల్ తో సోటీపడితే నీడప్పు మోయించి 

మోయించి పగులగొడతా అని నిరూవిసాను” అని. 

సాలిగాం (పన క్రి రాగానే ఆతని కాలు ఎలా విరిగిందీ, వెద్దమ్మ ఎలా 

ఎలా (ప్రయోగాలు చేసిందీ చర్చకు వచ్చాయి, క్రితం రాత్రి సజ్జన్ గది మీద 

వీధిలో అల్లరి మూకలు ఎలా దాడిచేసి అన్నీ ధ్వంసం చేసిందీ ఆంకెలతో నహా 

కర్నల్కు వివరాలు ఇవ్వక తప్పలేదు. ఆ కాండ విని సజ్జన, కన్య ఇద్దరి 
ముఖాలు ఎరబారాయి. ఇంటికి వెళ్ళే ముందు గదికి ఓసారి వెళ్ళి తన కళ్ళతో 
చూడడానికి నిశ్చయింతుకున్నాడు సజ్జన్, 
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చిత్రకళా రంగంలో తను [ప్రయోగాలు చేద్దామని ఎంతో ఉత్సాహంతో 

తాను నిర్మించుకున్న చ్నితళాల ఈవిధంగా నామరూపాలు లేకుండా పోవడం 

చూని సజ్జన్ కోపోోదిక్తడయ్యాడు. ఆతని గది ఆంతా ఎవరో ఓ వ్యక్తిని ఖూనీ 

చేని శవాన్ని పడేనినట్లుగా వుంది. తాను గీసిన చితాలు వాకు చించి 

ముక్కులు ముక్కలుగా ఆక్కడే పడేళారు. ఒకచోట సగ౭ కాలిపోయిన చిన్న 

అల్ల తన వెశుకకాళ్ళ బలంతో నిలబడ్డ జంతువులా కనివిసోంది. వెద్దమ్మపోగుచేని 

ఓమూల పెట్టిన కూజా, గాజుమాక్కిలు ఆతని శరీరాన్ని సూదులతో గుచ్చు 

తున్నట్టుగా పున్నాయి. పరుపులో డూది వేగుల్లా బయటికి వచ్చి, చిందర వంద్ 

రగా పడివుంది. గదిలో _పతిఒక్క దృళ్వాన్ని సజ్జన్, కర్నల్, కన్య ముగ్గురూ 

కొంచెం సేపు చూసూ నిలబడ్డారు. సజన్ రెండు కళ్ళు రెండు వి సోళ్ళుగా 

వున్నాయ్. వాటిల్లోంచి నిప్పురవ్వలు బయటికి వస్తున్నట్లు భయంకరంగా 

వున్నాయి. 

సజ్జన్ మౌనం చూని కన్య భయపడింది. సజ్జన్ని శాంతింపచెయ్యడానికి 

ఆమె ఏమైనా మాటలు దొరుకతాయెమోన” వెతుకుతోంది. కాని ఆమెకు 

మాటలే కరువయ్యాయి. నిజానికి ఈ చిన్నగదే ఆమె నూతన (ప్రపంచంలో 

(పవేశించడానికి మొదటి మెట్టు. ఇక్కడే ఆమె సజ్జన్ వృదయానికి చాలా 

దగ్గరగా వచ్చింది. ఆమెకు ఆరోజు జ్ఞాపకం వచ్చింది. 'నవజీవన్' పృళతకలో 

ఆమెకు వుద్యోగం దొరకగానే హనుమాన్ గుడికివెళ్ళి ఆమె _పశాదం తెచ్చింది. 

సజ్జన్ నుదుటివై బొట్లు దిద్ది అతనికి _పసాదం ఇచ్చింది. “నువ్వు ఆని మొదటి 

సారిగా ఆతజ్ఞీ సంటోధి౨చింది. సంకోచంగా చూడ్డం మానేని మనను ద్వ్యారాళ్న 

స్వేచ్చగా తెరచి ఆమె సజ్ఞ్జన్కి సన్నిహితురాలైంద. ఆమెకు బాగా జ్ఞాపకం. 

ఇక్కడే స్టాండ్ మీద సత్యనారాయణ (వతానికి సంబంధించిన చితం వుంది. 

బయట బోర్ మవోకవి డాబా మీద కూర్చున్నాడు. డాక్టర్ షీలానింగ్ 

ఆనాడే గదికి వచ్చింది. ఆంతా కలిసి టీ తాగారు. ఆరోజు త3 బివితంలో 

ఎంత సువనం? ఆప్పుడు గది ఎంత అందంగా ఎంత సిండుగా వుం". అటు 

వంటి సౌందర్యం ఆంతా ధ్వంసం కావడం చూని ఆమెకు చాలా బాధ కలిగెంద. 

వేళ! 



(కీతం రోజు ఆతను అన్న మాటలు జ్ఞప్తికి వచ్చాయి. కన్య సజ్జిన్తో -ఆంది- 
“నువ్వన్నది ముమ్మాటికి నిజం” 

మెల్లిగా ఆమెవైపు మెడ తిప్పాడు సజ్ఞన్, కర్నల్ కూడా ఆమె వెపు 

చూడ సాగాడు, వాళ్ళిద్దరిని చూస్తూ “పపంచంలో ఎప్పుడూ సంద త్యం అంటే 

నిజంగా (పభావితులయ్యేవాళ్ళకు కరువులేదు. కాని వాళ్ళు దానిపట్ల శ్రోద్ధాసకుయ 

కనపరచకుండా దాన్ని నష్టం చెయ్యడంలోనే పరఠమానందథరితులౌతారు. 

ఇంత అందమెన సీ చితాలు ధ్వంసం చేసారంటే వాళ్ళు మధురను నాళనం 

చేని చర్మితలో బందిపోట్లగా శాశ్యతంగా నిలిచిపోయిన విడేశీయులకందే ఏవి 
ధంగానూ తక్కువ కిరాతకులు కారు” అని ఆంది కన్య, 

కర్నల్ అందుకున్నాడు. “నేను మొదటే మొత్తుకున్నాను. ఈయన 
గారితో. వీధులూ వాడలూ ఇప్పుడు ఏమాతం పెద్దమనుషులు ఉండడానికి 

వీలుగా లేవని. అక్కడంతా నిరక్షరాస్యులూ, మూఢులూ నివాసం వుండేచోటు. 
వీళ్ళలో నిదిస్తోన్న మాననిక సౌందర్యాన్ని తట్టి లేపుతాననీ ఈ పెద్దమ:షి 
ఎంత చెవ్పినా వినకుండా వచ్చాడు. మరిప్పుడు చూశావుగా వాళ్ళ సౌందర్యా 

రాధనను” 

మాటల్లో వేడి నింపుతూ సజ్జన్ అన్నాడు- “నేను వీళ్ళకు జడిని ఈ 

గడి ఒదిలివెళ్ళుతానని ఇక్కడివాళ్ళు అనుకుంటే అదంతా ఒట్టి భమ. నేనిక్కడే 

వుండి వాళ్ళ కిరాతకత్వాన్ని సవాలు చేసాను. వీళ్ళా అజంతా ఎల్లోరా గుహలు 

చెక్కిన దేశవాసులు, నాగరికత గంధం వూసుకున్న ఈ వెధవ ముఖాలమిద 

ఆసిడ్ చల్లి వికృతం చెయ్యాలనివిస్తోంది” 

“కు రాడిలా మాట్లాడుతున్నా వు? నిజంగా ఆలా చెయ్యగలవా? అంత 

సంకుచితమైన వృాదయం వుందా నీకు?" అంది కన్య. కన్య అన్న మాటవిని 
ఏం జేసేది లేక ఓ సుదీర్హమైన నిట్టూర్పు విడిచాడు సజ్జన్. 

ఇంతలో కర్నల్ సజ్జన్ వెపు చూస్తూ అన్నాడు- “నా వుద్దేశంలో, 

ఇదీ పరిస్థితుల్లో చిత ప్రదర్శన నువ్వు రద్దుచేసుకుంటే మంచిది. ఈ వాడిలో 
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వాళ్ళంతా నిమీద కారాలు మిరియాలు నూరుతున్నారు. ఆముకోకుండా ఏదైనా 

(పమాదం జరీగిందంటే ఆది బాగుండదు. హర్ ఎక్సిలెంసీ వస్తున్నారు. ఆమె 

గారిముందు సీకేదై నా అవమానం జరిగిందంటే-”” 

“లేదన్నగారూ, ఎగ్జిబిషన్ తప్పక జరగాలి, దీనికంతా కారణం మనిషి 

లోని దోషంకాదు ఆతని సాధారణ మానసిక స్థాయిని మా; తను తెల్పుతోండి. 

ఎగ్జిబిషన్ కక్క డ వాళ్ళకు శిక్షణ గరిపె హం క అప్పుడే సజ్జన్ 

ఈ వాడలో కాలుపెట్టిన వుదైళం నెరవేరుతుంఏ'"' ఆంద కన 
Vy” 

సజ్జన్ రూడా పట్టుదల చూపిన్తూ- క? క్కడ వ్వ" దితీరాశు . వాళ్ల మధ్యనే 
= రా 

వుండి వాళ్ల గుండెలమీద కుంపటి వెడ్తాను. ఈ _పతిఘటూ కళకుల్న చూని 

న సజ్జన్ ఇంతవరకు ఎరుగడు” అన్నాడు దృఢంగా. 

ఇంతలో డాబామీద నుంచి చేతిలో పొట్లం తీసుకు? వసోన' చె మ్మ 

కనివించింది. వనకన్య ఆమెకు చేతులు జోడించి నకసొ_రం బేనింం. వె 

మారుమాట్లాడకుండా ఆమెవెపు పరకాయిస్తూ చూసింగ్, సజ్జన చేత్రకి పొట్లాన్ని 

అందిస్తూ “కన్నోమల్ మ నవడా, ఇనన్నీ వ్ బొమ్మ లక కాంటాసు. ఇవ్వాళ 

మైదా ఉడకబెడతాను. ఆప్పుడన్నీ Se '' అని ఆంది. 

ఆ మాటలు వినగానే అతనిలోని కోపమంతా మశస్పనే సమ్ముదపు 

ఒడుకు కొటుకొని వెనక్కు కగిన అతెరిటంలా చప్పబడి పోయింది. పెద్దమ్మ 
a "© a ౧ 

అన్న మాటలు వినగానే ఆతనిలో వోస్యతం[తులు స్నండంచాయి. మవా 

|పళయం నుంచి మనువును రక్షించిన నావలా అడ్జానంతి గో నిండిన పెద్దమ్మ 

మాటలు ఆతని డ్రోధాగ్నిని చల్లార్భాయి. సజ్జన్ " పొట్లం అందుక న్నాడు. 

ఆతసి నూమ్లోకి జొరపడి సామానంతా పాడుచేసిన వాళ్ళన్న తిటిపోనూ 
ల — 

వెద్దమ్మ - “నిన్ను నషపరిచినోళంతా ఎనిమిదిరోబులో పురుగులు పడి 
అ ౧ లు 

ఛసౌరు ఇక కుంగి సీ సామాకు ఈ గదిలో వుంచకు నా ఇంట్రో పెట్టుకో” 

అని కర్నల్, వన కన్యలవైపు గుడ్లప్పగించి చూస్తూ “మీరు వెళండెొఅని 

కొంచెం కినీరింది. . 
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కన్య వెంటనే బయటికి వెళ్ళిపోయింది. కర్నల్ కు కొంచెం బారకలిగింది. 

ఆతను పెద్దమ్మకు ఎదరు చెప్పటోయాడు. కాని సజ్జ్బన్ అతని చెయ్యినొక్కే 
సరికి మెదలకుండా గది బయటికి వెళ్ళాడు. సజ్జన్కు చాలా దగ్గిరగా వచ్చి 

"నువ్వు వెంటనే పెళ్లి చేనుకో, నీ పెళ్లానికి వంద తులాల బంగారం తొడుగు 

తాను. ఇప్పుడు నీతోవున్న అముండ ఎవరేమిటి * బొత్తిగా సిగ్గూ ఎగ్గూలేదు. 

తలమీద పవిట కప్పుకోకుండా మగాళ్లతో తిరుగుతోంది” ఆంది పెద్దమ్మ. 

ఇంతకుముందు కన్య గురించి సజ్జన్ అబద్ధం చెప్పేసాడు. కాని ఈ సారి 

మళ్లీ టౌంకడానికి ఆతని మనస్సు అంగీకరించలేదు. ఈ వేళాకోళం ఇంతటితో 

ఆగిపోవాలన్న వుద్దేశంతో “ పెద్దమ్మ, ఈమె చాల మంచిది, వేనుమీ యింట్లో 

వృండాలనుకుంచే ఈమె నా దగ్గరకు రాక-తప్పదు” అని సజ్ఞన్ ఆన్నాడు, 

దానికి సూటిగా పెద్దమ్మ సమాధానం చెప్పకుండా “అంతా కలియుగ 

మవాత్యం. ఈమె కూడా వస్తుందట. రానీయ్ ముండను. దాని మొగుడితో 

ఆది వస్తే మధ్య నా కేమి! నా గది తలుపులు నేను వేసేసుకుంటాను"ొఆంటూ 

అక్కడ ఏ మాతం ఆగకుండా వచ్చినదారినే వెళ్ళిపోయింది. 

తి0 
రాజాసాహెబ్ గారి మనుమడ్డీ వెళ్ళికొడుకుగా చేనిన సందర్భాన్ని 

పురస్కరించుకుని చాలా ఘనంగా విందు ఏర్పాటు చేసారు. రెండు. రాష్ట్రా9ల 

గవర్నర్లు, ముగ్గురు కేందమంతులూ, రాష్ట్ర) మంత్రివర్గం యావత్తూ మాజీ 
తాలూకాదార్లూ, కాన్ వూర్, కలకతాల నుంచి నలుగురై దుగురు కోటీశ్యరులూ 

చాలామంది విందుకు వచ్చారు. ఆంతా రాజుల సమావేశంలా వుంది. విందులో 

మధ్య మధ్య మహీపాల్ వ్యంగ్యోకులు వినిరి కొంత రసభంగం చేస్తాడు. భోజ 

నాలు అయిన తర్వాత తోటలోకి రాగానే మహీపాల్ని ఉడ్డేశినూ "మహీపాల్” 

నువ్వు మాననికంగా చాలా అలనిపోయావు, కొద్దిరోజులపాటు ఎక్కడికైనా వెళ్ళి 
'విశాంతి తీసుకోరాదూ!”” అన్నాడు సజ్జన్. మహిపాల్కు కూడా కొన్ని రోజు 
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ల్నుఐచి ఆలాగే అనివిసోంది. మితుడు మనసులోని మాట ఐరుట పెట్టగానే 

తనూ ఆతనితో ఏకీభ వినూ- “అవును సజ్జన్. నిజంగా ఆలిని పాయ్యాను. ఆ 

చిరాకులో ఏదేదో మాట్టాడేస్తాను. నామాటలకు నామీద చిరాకు కలుగుతుంటుంది 

నువ్వు చెవ్పింది బాగుంది. దీనికితోడు మా చిన్నమ్మ కొడుర్కూడా వుత్తరం 

రాసాడు. ఈసారికి బంధాల్ని మరిచి కొన్నాళ్ళు వూరి కెళ్ళి విళాంతి తీసుకో 

వాలనుకుంటున్నాను. ఎలాగైనా వెళ్లాలి" అన్నాడు మహీపాల్. 

తన నిశ్చయాన్ని తెలియచేసి మహీపాల్ ఆతని దగర శలవు తీసు 

కున్నాడు. ఒంటరితనంతో ఈ రోజు ఎలాగ గడపడమా అనుకుంటూ ఇంటికి 

బయల్దేరే వేళకు అతని జ్లీవితంలో ఇంతకుముంగు (ప్రవేశించి మరుగుపడి 

పోయిన పాత [వియురాలు ఆక్కడ కనివించింది. ఆ వాత _పేయని చితారాజ 

దస్ కార్లో తనకు లిప్త ఇచ్చేవారు ఎవరు దొరుకుతారా ఆని వెతుకుతూ నిలబడి 

వుంది. చిత అవవ హత, ఆయినా దాలామందికి వుంపుడుక తెగా వుంది. ఆమె 

అంగసొవ్షవం వయసుకన్నా తొందరగా కరిగిపోతున్నా చాలా ఆకర్షణీయంగా 

వుంటుంది. ఇటు నాల్గు రోజులు కన్య అతనితో వుండి కూడా లేనట్టుగానే 

వుండడంతో సజ్జన్ లోని ఆభిజాత్యం, క ళాకారులకుండే చంచలత్యం ఆతనిలో 

ఆణిగివున్న కామవాంఛను రేవింది. అంతే ఇద్దరూ కలిసిపోయారు. 

తన నుంచి దూరదూరంగా జరిగి మతులోకి తోసోన్న అభిమానవతి 

కన్యకు శాస్తి చేయాలన్న దృఢ సంకల్పంతో సజన్ ఇప్ తాను చితానే 

వివాహం ఆడి పతితోద్ధరణకు కంకణం కట్టుకొంటానని సారా మైకంలో ఆరోజు 

(పతిజ్ఞ చేసాడు 

వురుసటి రోజు రాజాసాహెబ్ గారి పెద్దబ్బాయి స్వయంగా వచ్చి ఆతజీ 
తీసుకుని వెళ్లాడు, వాళ్ల ఐంగళాకు వెళ్ళేసరికి అక్కడ రాజాసాహెబ్, లాలా 

జానకిశరణ్, సాల్మిగాం ముగ్గురూ కాళ్ళమీద దెబ్బలకు పలాన్త్రీ కట్టుకుని 

కూర్చుని వున్నారు. రాజాసాహెబు తన పలుకుబడినంతా ఉపయోగించి సజ్జన్ని 

తనవైపు తిప్పుకున్నాడు. సాలి|గాం, జానకీశరణ్లు ఆతన్ని చు ర్రేనినంత 

పని చేసారు. వాళ్ల ముగ్గురి మాటల్ని మొహమాటం వల్ల కాదనలేక 
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పొయ్యాడు. కన్య కేసు వ్యవహారంలో తను ఏధంగా వాళ్లకు సవోయం యివ్వ 
నని మాట ఇచ్చి వేసాడు, ఆ కారణంగా రెండు రోజుల్నుంచి కన్య, కర్నల్ 

ఇద్దరిని తప్పించుకుని తిరిగాడు. చ్మీతారాజదన్ తన ఇంట్రోనే వుండి. కర్నల్, 
కన్యా ఇద్దరూ కలని కేస్ని చాలావరకు నడివిసోండడం గురించి పేపర్లో చదివి 
సజ్జన్ మరింత ఉడికిపొయ్యాడు. మూడు పగళ్ళూ మూడు రా|త్రిక్టు వాళ్ళను 

తవ్పంచుకు తిరిగిన తర్వాత నాలుగవరోజు -దీవాన్ని విలిచి తన ఇంట్లోని 

కొంత ఫర్నిచరు, అలంకరణ వస్తువులు, వనికివచ్చే మరికొన్ని సామాన్లూ తీసు 
కెళ్ళి వెద్దమ్మ ఇంటికి చేర్చమని ఆజ్ఞావించాడు సజ్ఞన్, ఆరోజు మధ్యాహ్నం 
గానే స్వయంగా వెళ్లాడు పెద్దమ్మ ఇంటీకి. లలితా, విషాభా, కిషన్నా ఈ మూడు 

కూనల్నీ పట్టుకుని స్తంభానికి కట్టలేక సతమతమౌతోంది వెద్దమ్మ. సజ్జనని 

చూడగానే ఆ మూటినీ పట్టుకొని తెమ్మనమంది. సజన్ మూడు కూనల్ని పట్టి 

తెచ్చి స్తంభానికి కట్టివేసాడు. 

“పెద్దమ్మా, నా సామానంతా వచ్చేసింది” 

“అవునురా, నేను సామానంతా సర్థించాను. నువ్వు కూర్చొని పని 
చేసుకోవడానికి మామగారి గదిలో ఏర్పాటు చేసాను. అన్నట్టు కన్నోమల్ మన 
వడా, నిన్న విందుకు వెళ్లావం టా?” 

"వెళ్లాను వెడ్డమ్మా” 

“ఎలా జరిగిందిరా. చాలామంది వచ్చారేమిటీ” 

“ఎక్కువమంది లేరు. మహా ఆయితే ఐదారు వందలమంతి వండొచ్చు” 

కావాలని ఆబద్ధం అడేసాడు సజ్జన్. 

“ఎన్నిరకాల మిళాయీలు చేసాయి?” 

ఎన్నిరకాలు చేసారో సజ్జన్కు గుర్తులేదు. అదీగాక ఈ అనవసర |ప్రశ్న 
లకు ఎవరు జవాబుఖిస్తూ కూర్చుంటారని ఆరని వుద్దేశం. ఆయినా పెద్దమ్మను 

సంతోష పెట్టాలనే వుద్ధెళంత్తో “చూడ్డానికి చాలా రకాలు వున్నట్టు కనివించాయి. 

కాని నిజంగా అంత ఎక్కువేం లేవు” అని సరిపుచ్చాడు. 
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కొంచెసేపు ఆగి పెద్దమ్మ మళ్లీ ఆంది _ “కన్నోమల్ మనవడా, 

నువ్వు వెంటనే పెళ్లి చేసుకో. నేను నీకోసం చేసే విందు చూని వాళ్లందరూ 
మండిమండి చావాలి. ఊ అను, రేపే నిశృయం చేస్తాను. వల్లను సీకు 

చూవిసా. లాలా మంచి అమ్మాయి”. 

ఈ [పసంగం నుంచి తన్ను ఎలా తవ్పించుకో వాలని చూసోన్న సజ్జన్ 

ఓ చిన్న ఆబద్ధం ఆడేసాడు. “రెండు సంవత్సరాల వరకు వెళ్లి చేసుక న్నానంటే 
నేను చచ్చిపోతానని నా జాతకంలో రానివుంది వె ద్ద మ్మా ఎలా 

ఒప్పుకోను 1”. 

ఆ మాట విని పెద్దమ్మ నోటమాటరాలేదు, ఆయినా ఓర్మితో మ శీ 

ఆంది - “సీ జాతకం ఎవరితో కలి సే వాళ్లనే చేసుకుందువుగావి” అంటూ 

గొంతు తగ్గించిఆతనికి ఏదో రహస్యం చెబుతున్నట్లుగా “కన్నోమల్ మనవడా. 

ఎవరిదె నా శుభకార్యం నా చేతులో చెయ్యాలని మా చెడ్డకోరిగ్గా వుంది నా సవతి 

మహా మిగిసిపడుతోందనుకో. దానికే కొడుకులూ, మనమళ్ళు వున్నారని పొగరు. 

దానికేనా ముద్రూ మరివెం, అచ్చటా ముచ్చటా దాని బాబుసొ ల్రేనేంటి? 

నేను కూడా ఈ చంటోడికి ఇప్పుడే వుంటి స్నానం బారసాల చేయిస్తాను. 

తర్వాత సీకు_" | 

ఇంతలో తన ఇంటి తలుపును ఎవరో కొడూంటే ఆటా లేచి వెళ్లి పోయింది 

పెద్దమ్మ. నజ్జన్ గుమ్మంలోంచి బయట సందులోకి వచ్చాడు. వరండాలో 
కూర్చుని లాలా జానకీశరణ్ పళ్లు బేరం ఆడుతున్నాడు. సజ్జన్ని చూడగానే 

పెద్దమ్మ ఒల్లో కూర్చున్నట్టుందే” అంటూ పరామర్శించాడు. 

జానకీశరణ్తో పరిహానం చేసే మూడ్లో లేడు సజ్ఞన్, ఆతజ్జీ చూసి 

కొంచెం వెనకు, తిగాడు. “రావయ్య, రెండు నిమిషాలు ఇలారా. కూర్చో” 

అంటూ లాలా జానకీసరణు ఆహ్మాగించాడు. 

విధిలేక అరుగుమీద కూర్చోవలసివచ్చింది సజ్జన్కు. అతజణ్జి వుద్దేశిస్తూ 

లాలా “పవరాళ్ళు పెద్దాశని ఇస్తే మరలిపోతారు. కాని ఎంతచెడినా పెద్ద వాళ్లు 
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పెద్దవా న్లికదా. అన్నట్లు ఇవ్వాళ వెపరు చూసిన తర్వాత రాజాసాహెబు చాల 

నొచ్చుకున్నారు పొద్దున ఆయన టెలిఫోను కూడా చేసారు" అన్నాడు. 

జానకీకరబ్ మళ్ళీ మాట్టాడకముందే సజ్జన్ కల్పించుకుంటూ “దీనిలో నా 

[ప్రమేయం ఏమీలేదండి. ఈ వ్యవహారంతోనేనెప్పుడో చేతులు కడిగేసు 
కున్నాను" అని చెప్పాడు. 

“ఆయితే మరి కర్నల్ -”' 

“ఈ వ్యవహారంలో కర్నల్ నా సలవా ఏమీ తీసుకోలేదు” 

"ఆహాహా ! ఆదా సంగతి 1" 

లాలా జానకీళరణ్ పగలబడి నవ్వేసరికి సజ్జన్కు చిరాకెతింది. 

కాని తొనే నేరం చేసినట్టుగా ఆనుకుంటోన్న సజ్జన్ నోరె త్రలేదు. జానకీశరణ్ 

మళ్లీ (పసక్తి తెస్తూ అన్నాడు _ “బాబూ, ఇప్పుడ నా వయస్సు ఆరవై 

ఆయిదేక్లు. నలభై నాలుగులో పుట్టాను. సీ తం వయసులో నాకంటె చిన్న. 

మా గురించి నీతో ఏమని చెప్పను? భగవంతుని దయవల్ల ఏదో ఇంత పేరూ 

(పతిష్టలు సంపౌదిచినావు. అన్నీ తెలిసినవాడవు. సూచన [|పాయంగా నీకు 

చెప్పడం నావిధి. నువ్వెంతగానై నా మజాచేసుకో. కాని నిన్ను నిన్ను నువ్వు 
సాాధీనంలో మాతం పుంచుకో. నగీన్చంద్కి కూడా నా తరపున ఇదే సలహా 

ఇవ్వు. కన్న తండ్షికే కాని కూతురు మరెవ్వరికి కూతురౌతుంది ?” 

సజ్జన్ మాట్లాడలేదు. కన్య విషయంలో లాలాగారు వెళ్లగక్కిన 

ఆలి పాయాలు నిజంకావని తనికి తలినినా ఆతనికీ వ్యతి రేకంగా తిరుగుబాటు 

చెయ్యాలనే ధోరణిలో _ తానిప్పడులేడు ఆ తర్వాత ఎగ్జిబిషన్ గురించి 
మాట్లాడుకున్నారు లాలా జానవకీశరణ్ తన రెండు గదులూ చూపించాడు. 

చిత[పదర్శనానికి అనువుగా లేవు ఆవి గదుల్లో వెలుతురు. లేదు ఎలక్షి9నిటీ 
మనిషిని విలివించమని జానకిశరిణ్కు చెప్పాడు సజ్జన్. మర్నాడు వుదయం 

ఎనిమిది గంటలకల్లా అక్కడికి వసానని చెప్పి సజ్జన్ వెద్దమ్మ ఇంటికి వెళ్లాడు. 

గదిలో ఆడుగు వెట్టగానే కూర్చునివున్న వనకన్య కనివించింది. ఆమెను చూడ 
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గానే అతను బిగునుకుపొయ్యాడు. ఆమెను ఏమీ పలకరించకుండా ఈబీచేరులో 
కూలబడి వేరేవెపుగా ముఖం తిప్పుకున్నాడు. 

“కోపంగా వున్నావా?” అంటూ కన్య అడిగింది. 

*రోపగించుకోవడానికి ఏం కారణంలెదే?” 

“కోపగించుకునేంత తాహతు నాకు ఎక్కడుంది?” 

“నువ్వు అన్యాయాన్ని సమర్థిస్తావని నేను కలలో కూడా వూహించలేదు 

సజ్జన్ చిరాకుతో అన్నాడు- న్యాయాన్ని సమర్థిస్తున్నందుకే నన్ను ఆడి 
పోసుకుంటున్నారు”. 

“అందే!” 

“ఈ విషయంలో నువ్వే అన్యాయం చేసున్నావని నా ఆధి పాయం" 

““ఏమితా అన్యాయం?” 

దానికి ఎంత వెతికినా సజ్వన్కు సమాధానం దొరకలేదు. కనే్య అంది= 

"నేను నా తండ్రిగారికి అన్యాయం చేస్తున్నానా? ఎంటే ఆడది ఎప్పుడు అణిగి 
వీడింపబిడుతూండడం నీకు భావ్యంగా కనివిసోోందా?” 

సజ్జన్ న్మిగవాం తప్పాడు. ఆ(గహంతో-=' ఆబ్బే లేదండి, ఆడదాన్ని 

ఎవరు పీడించగలిగేది. నలిగిపొయ్యేది పురుషులేగా-” అన్నాడు, 

“"సజ్జన్, యు క్రియు కంగా మాట్లాడాలి. నీకు ఎందుకు కోపం రావాలి? 

నిన్నేమైనా మోసగించానా? నేను నీ దగ్గరకి వచ్చిన మొదటిరోజునే అంతా 
స్పష్టంగా చెప్పానుగా”. 

“దాన్ని గురించి నాకేం లేదు. నేను నిన్ను అంతగా బలవంతం చేశాను. 

నాలుగురోజులు వుండలేవా?” - 

“సజన్ పెద పెద్దవాళ్ళు నీకు సీఫారసు చేసారు. మా తం డిని (బఐతికించ 
a ది 

మని కాదు. ఈ సాల్మిగాం పరువుకాపాడమంటూ. నేనెందుకు ఒప్పుకొనాలి ? 
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దీనిలో సాల్మిగాం పరువు పోనీయ్ కాం[గెసు పార్టీ వాళ్ళు ఆఅ|ప్రలిష్టపాలు కానీయ్ 

దానికీ నేను ఎలా వాధ్యురాల్ని?" 

“మిస్ వసక న్యా, సీ రాజకీయ ఎత్తుగడ నేను బాగా [(గహించాను. 

ఇప్పటి వరకు” 

జరిగిన యధార్థం సీకు తెలుసు నేనింక వాదించతలచుకోలేదు" 

“నేను కూడా వాదించతలచుకోలేదు” అంటూ సజ్జన్ ముఖం తిప్పేసు 

కున్నాడు. బల్లమీద కూర్చున్న కన్య లేచి సజన్ దగిరకు వచ్చింది. ఆతని 
స ఠా త్రీ టె ౧ 

తలవై చెయ్యి! వుంచి “ఇక మాట్టాడవూ?" ఆని అడీగింది. 

= కెశహూ(ో 

“ఎప్పటి వరగు?” 

“సరే మాటాడొద్దు. నేనే మాట్లాడుతాను”. 

తన తలవై ననకన్య చల్లని చెయ్యి వుంచగానే ఆతనిలో వేడి పుట్టు 
కొచ్చింది. ఆడీ అతను ఇంకా విసుక్కోవడానికి కారణభూతం ఆయింది. 

వనకన్య చేతి స్పర్శ ఎంతో హాయిగానూ చల్లగానూ వుంది. తన ఆతర్యంలోని 

పవితతనంతా అతనికే ఆర్చిస్తున్నట్లుంది ఆ స్పర్శ. ఆ ఆర్బణకు సజ్జన్లోని 

“ అపవితత” సిస్టపడ్డట్లయ్యింది. తన ఆలోచనల్లో జరుగుతోన్న ఈ రెంటి 
మధ్య ఘగ్షణ ఆతవికి భాగకనబడ తోంది. తన ఆపవితతను పవ్నిశకగా, వన 

కన్యలోని పవితతను ఆపవి తతగా (ప్రకటించాలని అతను మహా మొండిగా పద్దు 

పడుతున్నాడు. అకస్మాత్తుగా సజ్జన్ లేస్తూ అమెతో-”ఈ మాట నవ్వు నాతో 
కాదు, నా డబ్బుతో, నా గౌగవంతో, నా _పజాభిమానంతో మాట్లాడుతున్నావు” 
అన్నాడు. 

“* క మాట రెండో పర్యాయం వింటున్నాను” 

“ఇలాగే ఎన్నో పర్యాయాలు వింటావు సిగ్గులేకుండా” 
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వనకన్య ముఖం ఎ్యరబారింది. ఎందుకో మళ్ళీ తమాయించుకుని అంది 

““నువ్వు ఇదేనని నమ్ముతున్నావని నాకు నమ్మకం కలిగిన రోజు నీకునా 

ముఖాన్నే చూవించను” ఆని ఆంటూ తవ్పించుకుంది కన్య. 

“కన్నోమల్ మనమడా?” 

=ఆ(, ఏం పెద్దమ్మా” 

“ఇలా చూడు, ఈమె వుందే...సీకేదో అఆవుతుందనుకుంటా, తార 

కొడుక్కి మేనతగా ఛటీదేవిని వూజిందాలని ఆమెకు చెప్పు. ఆటు తారకూ 

కులం గోతం లేదు. ఇటు యీమెహ సరిపోతుంది. వాడికి ఎక్కణ్ణుంచి తేను 

మేన తను" 

“తప్పకుండా అవుతానండి. కాని వెద్దమ్మగారూ, నేను ధర్మ భమ 

రాలిని మాతం కాను” ఆంది కన్య అక్షరాల్ని పట్టిపట్టి ఉచ్చరిస్తూ. 

వాళ్ళు మాట్టాడుతోన్న సమయంలో పీధిలోంచి ఓ కుక్క ఇంటిలోకి 

వచ్చింది. తలుపు దగ్గర నిలబడి వున్న పెద్దమ్మ కళ్ళు దానిమీద పడ్డాయి 

సపో,..పో ...” అంటూ ఆమె కసిరింది. ఆమె చేసోన్న హడావుడికి ఆడి 

కంగారుగా బయటికి పోయే బదులు నడవా వెపు పరుగెత్తింది, “ఓసి ముండా 

ఆటు ఎక్కడికి పోతున్నా వే? ఆరే పట్టుకోండి. ..కొంపతీని నా ఇంట్లో రూరిం 

దంటే....నా లలితా...బిసాథా....'' అంటూ పెద్దమ్మ పెద్దగా అరుసోంది. 

సజ్లన్ నడవాలోకి పరుగెత్తి రాన్ని తరిమేసాడు. ముంగిలిని దాటుకుంటూ 

ఆది గేటువె పుకు పరుగె తింది. దాని వెనుకనే వెళ్ళి గేటు మూసి వచ్చాడు 
సజ్జన్. పాఠళాలంనాటి "బాగా నగిషి చేయబడిన గేటు తలుపులు మూసోంటే 

సందులోంచి వెళుతోన్న బాబా రామబీ కినించాడు. 

*ఏవ్పండీ ఎలా వున్నారు” అంటూ ఆ ముసలాయన బోసినోరు వివ్పీ 

నర్వాడు. ఆరోన నవ్వుతోంటే కళ్ళు స్నేహంతో మెరిశాయి. దొంగతనం 

చేసోంటే పట్టుబడ్డ వాడిలా సజ్జన్ గాభరాపడ్డాగు బాబా గేటు వె పుగావచ్చాడు. 

అతని వెనకనే అతని శిమ్యడు ఒక చేత్తా దుడ్డుకర, రెందోచేతొ భిక్షాప్మాత 
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తీసుకుని వచ్చాడు. శిష్యుడికి కూడా గుండువుంది. లంగోటీ కట్టుకున్నాడు. 
వాళ్ళిద్దరు లోనికి రాగానే గేటువేసి సజ్జన్ వాళ్ళ వెనుకనే లోపలికి వాచ్చాడు. 
సాధువేషంలో వున్న ఆ వ్యక్తిని చూడగానే వెద్దమ్మ తలవంచి దణ్జం పెట్టింది. 

“సుఖినోభవంతు. సుమతి |ప్రాప్రిరసు. కాంత్సిపా విరసు?” 
“మహాత్ములు ఎక్క ణ్ఞుంచీ విద్చేసారో:”' 

“రాముని ఇంటి నుంచి వస్తున్నాను. భకురాలా, నువ్వు కూడా అక్కడ 

నుంచే కదా వచ్చింది?” 

“అరి ఆందరికి తెలుసు మహాత్మా, నేను అడిగేది.” 

బాబా ఆమె మఖంలోకి చూశాడు. “తమరు విచ్చివాళ్ళకు చికిత్స చేసా 
రనుకుంటానుో, 

“ అవును తలీ, నేను విచ్చి వాళ్ళకు వెదోకిం చేసాను, విచ్చివాళ్ళు వున్న 
చోటికి చేరి నేను వాళ్ళకు నేవచేస్తుంటాను, ఆంచేకదూ రామ్జీ?” 

ఈ మాట తనని ఉద్దేశించి అన్నట్టుగా తోచింది సజ్ఞన్ క ఎంచుకుని 

ఏమీ మాట్లాడలేదు. 

“ఓహో! తమరన్నమాట. తమ గురించి హాస్యోక్తుల ద్వారా ముందే 
విన్నాను. కన్నోమల్ మన.మడికి ముందే మీతో పరిచయం వున్నఎన్నమాటి' 

“ఆరే. వీరు రామ్జీ వీరిని ఎవరు ఎరుగరూ  నీరికి తెలియదంటూ 

ఏమీలేదు నిత్యసత్య సందర్శకులు” 

సజ్జన్ ఆలాగే తలవంచుకుని వున్నాడు. ఓ సారి కన్యవైపు చూసాడు 

బాబా మళ్ళీ పెదవ్మపైపు చూసూ “ఓ భకురాలా ఈమె సీ కే మౌాతుంద్?” అని 

అడిగాడు. 

“ఎతి కుదేసే రెండెతుం3. దానికి నాకూ ఏమి సంబంధం?” అంది 

వెద్దమ్మ. 
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“సీ కూతురేగా భక్తురాలా” అంటూ సజ్జన్ వెపు తిరిగి అందుకే వంద 
తులాల బంగారం పెట్టుకు కూర్చున్నావు. అందుకే నువ్వు తిట్టు తిట్టడం?” 

“నేను ఎవరిదీ ఎర్రని ఏగాణీ అయినా ముట్టను. ఆ( వందతులాల 

బంగారం ఇస్తానంది నిజమే” ఆంటూ సజ్జన్ వైపు తిరిగి “నేను చూవించిన విల్లను 

వెళ్ళిచేసుకుంటే ఆపుడు అతని వెళ్ళానికి ఇసాను.” 

“=భ కురాలా, పెళ్ళీ చెయ్యకుండానే ఇచ్చెయ్ 

“రేదు బాబాగారు” 

“పరోపకారం అవుతుంది భ కురాలా, దొంగలు ఎతుకపోయారనుకో, 
అప్పుడేం చేసేదానివి ?” 

"నా ఇంట్లో దొంగలు పడ్డారని మీకెలా తెలినింది మహాత్మా ?” 

“ఆయితే భ క్తురాలా, క్స్ ఇంట్లో నిజంగానే దొంగలు పడ్డారన్నమాట. 

నేనేదో మాట వరుసకు ఆంటున్నాను. ఆంలే. ఉదాహరణగా చపున్నాను* 

అంటూ బాబా నవ్వాడు. మళ్ళీ.” సరే. దొంగతనం ఆయినప్పటి నుంచి 

ఎవరికైనా బంగారం ఇచ్వివేదామన్న తలంపు సీకు కలిగింది కదూ 1?” అని 

ఆడిగాడు బాబా. 

“ఆవును బావాజీ, ఆంతే” అని అంటోంటే శనికి జటప పైన -వెద్దమ్మ 

ముఖం, మెరుసో స్లోన్న కళ్ళు, నల్లల్ ద ల్లా వున్న ఆమె ఏకు వికసించాయి. 

పెద్దమ్మ న ఆందుకుంది*"*నాకు ఎవైనా కొడుకు న్నాగనా! నచ్చేటప్పుడు 

ఏమి కట్టుకు పోతాను? చచ్చిన Ben పోసి. వాను కింద బతకడానికి 

తోడు కస గనక” అంది. అంతలోకే మళ a చచ్చి హోతైే 

తిన్నగా వై కుంకం నుంచి విమానం వస్తుండి మహాత్యా, నన్ను తీసు కెళ్ళడానికీ 

చూనూ పండంకి" ఆంటూ సగర60గా పలికింది వెద్దము, 

ఒం ల్ 
"తప్పకుండా వసుంది, కృష్టభగ వానుడు కీకోనం | పతే 

పంవిసారు. భకురాలా నువ్వంటే ఆయన కెంతో (పీలి. వెద్దమ 
అజం 



ఎప్పుడొన్తుంది. ఆమె దుడ్తుకర తీసుకుని ఎప్పుడు పారిసోదాం ఆంటూ ఎరుదు 

చూసున్నారనుకో”' ఆంటూ బాబా పకపక నవ్యాడ. పెద్దమ్మ వై కుంఠానికి 
వెళడం గురించి బాబా మాటాడిన చ మత్కారానికి అందరు పొట్టచెక్కలయ్యే 

ళా అ అ 

టట్టు నవ్వారు. పెద్దమ్మ కూడా తప్పుగా భావించలేదు. ఆమె మెదలకుండ 

వింటోంది, 

మాట్టాడుతోన్న బాబా తలతిప్పి సజ్జన్ వెపు చూశాడు. దిగులుగా 

కూర్చున్నాడు సజ్ఞన్. బాబాను ఆతను సూటిగా చూడలేకపోతున్నాడు. “మీకు 
విజయం సిద్ధించిన రోజు కూడా ఎందుకయ్యా మౌనవతం చేస్తున్నావు” అని 

ఆడిగాడు బాబా. 

“బాబాగారూ, ఇలారండి, అంటూ పెద్దమ్మ ఆయన్ను కొంచెం 

రూగంగా తీసుక వెళ్ళింది. ““మంతతంతాలూ, నిద్ధులూ కూడావచ్చా” అని 

అడిగింది పెద్దమ్మ. 

భకురాలా. ఆస్నీ వచ్చు, శంఖినీ, డాకినీ ఎవరిని కావాలో చెప్పూ. 

=బాబాగారూ, నా సవతి మనువకికి లగ్నం వెట్టుకున్నారు. సరిగ్గా 

ముహూర్తం సమయానికి వాణ్ణి చంపగలవా ఖ్! 

“దాని వల్ల నీకేమి ఫలం భక్తురాలా ?'' 

“సవతి ముండ వంశవృక్షం పెరిగిపోతుందని నా గుండెల్లో మంట. నా 

కూతు రేగనక |బితికివుందే దాని వంశం కూడా అడ విమల్రెతీగలా పాకిపోయేది. 
భగవంతుడు నాకుయేదీ కొరవెయ్యలేదు. మీరు గనుక నేను చేవ్చిన (ప్రకారం 
చేసారంటే, స్వామివారి పాదాలమీద ఒట్లు, నా దర్గరవున్న డబ్బూదస్కం 
ఆంతా మీకు దానం చేసాన * ఒక్క వందతులాలు బంగారం మాతం కన్నోమల్ 

మనవడికో సం-” 

“నేను ఒక మాట చెప్పనా భక్తురాలా! నువ్వేదైనా పెద ఉత్పవం 

జరివీంచు. ఇడుగో రాముడున్నాడు. అదగో సీత్రమ్మనారు-”. 
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"కడుపులో కుళ్ళు వెసుకుని బయటికి మంచిగా మాట్లాడే స్వభాసం 
కౌదు నాది. నిజం చెప్పాలంటే వీళ్ళిద్దరి సాహసం నాకు గిట్టడంలేదు. ఒకజారీ 

కాదు, ఒక కులం కాదు. ఈ మధ్యే ఇలాంటిదే ఓ ముండనా కొంపలో కాహఠం 

పెట్టింది. వేరేకులంలో వాడిని తెల్లోళ్ళలో మాదిరి వెళ్ళిచేసుకుని నా కొంపలో 
[పసవించడానికి వచ్చింది. ఇంగిలిపీసు చదువుకుందంట. ఓ మర్యాదతేరూ. 

ఓ మన్ననా లేదు. నేను చసున్నాను. నేనే గనుక వేళకు దాని దగ్గిరకు 
వెళ్ళక పోయివుంచే పురిటిస్నానం కూడా జరిగేదికాదు”. 

జోరుగా మాట్లాడుతోంది పెద్దమ్మ. గదిలో సజ్జన్ , కన్యవున్నారు.. 

బాబాగారి శిష్యుడు సొరకాయ బు[ర, కరో చేతిలో పట్టుకుని గొంకుకూర్చుని 
చొంగకారుస్తూ వున్నాడు. పెద్దమ్మ ఆవేశంలో ఎమేమో చెప్పుకపోతోంది జ 

“నాకు ఎవరన్నా భయంలేడు. ఈ కన్నోమల్ మనుమడు కూడా నాకో 

ఉపకారం చేసాడు ఆందుకే వాడంటే నాకు అప్యాయత. వీడితాత, నాయనమ్మ 
వీడి ఆమ్మా ఆందరిసీ ఎరుగుదును మామగారి కాలం నుంచి వాళ్ళకూ మాకూ 

రాకపోకలున్నాయి. అందుకనే వాడితో నువ్వీ గొడవలన్నీ మాని నేను చూవించిన 
విలను లక్షణంగా వెళ్ళిచేసుకో, వెళ్ళి ఖర్చంతా నేనే భరిసాను అని కూడా 

అన్నాను. నాకు కూడా మనుమలు వుంటే ఒకడికి వెంటుకలు తీయించేదాన్ని, 

ఇంక్ొకడికి జందెం వే సేదాన్ని. నా ఇంట్రో కూడా పళ్ళికొడుకుని వేసేదాన్ని, 

నా కోరిక ఆలాగే వుండిపోతోంది....” 

ఏన్నో సంవత్సరాల తర్వాత వెద్దమ్మ కళ్ళు చెమ్మగిల్లాయి, బాబాగారు 

శరీరాన్ని నిటారుగా చేసి నిలబడ్డాడు. అతని ఖం కణంలో గంభీర మైంది. 

తన చిన్న చిన్న కళ్ళలో ఆమెను తూస్తూ ఏదో నిశ్చయానికి వచ్చిన వాని 

మాదిరిగా “భక్తురాలా, నువ్వు సీతారాముల వెళ్ళి చేసేయ్. నా రాముడికి 

సి సీతకూ బ్యాండు వాయిద్యాలూ, మేళతాళాలతో పెద్ద ఊరేగింపు తీద్దాం. 

నీ మనసులోని కోరిక ఈ విధంగా తీర్చుకో. సీతకన్న మించిన సుశీలవతి 
ఆయిన కన్య నీకు ఎక్కడా దొరకదు" ఆన్నారు బాబాగారు, 
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పెద్దమ్మ గంభీరంగా వింబోంది ఆమె ముఖం చూసే బాబాగారీ 

మాటలు ఆమెకు నచ్చినట్లుగానే కనిపించింది. కాని ఆంతలోకే ఆమె తెల్లపో తూ 

మీరు ఈ వ్ల్లను సీశ అంటూ నాకూతుర్ని చేస్తున్నారా 1” అని ఆగిగింది. 

“లేదు, భకురాలా. మంచి విగవోలు తెచ్చి (పతిష్టచెద్దాం తర్వాత 
మేము మీ ఆబ్బాయిని తీసుకుపోతాం. తర్వాత నువ్వు మాతో వియ్యం 

అందుకోవడానికి నా దగ్గరకురా ? 

“నేను సీతారాముల కళ్యాణం చెయ్యను '' 

త ఎందుకని భకురాలా ?'' 

త్రి యిష్టాయిష్టాలతో కూడుకున్న పని. నేను రాధాకృష్ణుల పెళ్ళీ 

చేసాను*”” 

“నురి రాధ చిరంజీవి కుమారి కదా ॥” 

“ఏమో, ఈ వెళ్ళచేస్తాను. మీరు సరిగ్గా సమయానికి వచ్చారు. 

మంచిదై ది” 

“మేమేం వూరికనే మా అబ్బాయి వివావోనికి ఒవ్పుకుంటాం ఆను 
కున్నావా థక్తురాలా ! మా రాముడికి కట్నం కానుకలూ కావాలి ముందు 

నువ్యు కన్యా పాఠళాల స్థాపించాలి. మళ్ళీ మా విచ్చి ఆశమానికి గాను ఓ గది 

కట్టించి వుచితంగా ఇవాలి”. 

“సరే మహాత్మా, నాకు మీ షరతులు సమ్మతమే.” ఆంటూ పెద్దమ్మ 

బాబాగారి పాదాలు తాకి “నేను వెళతాను. గోకులద్వారాకు వెళ్ళవేళ ఆయింది” 

అని ఆంటూ కన్యవైపు చూసి “నువు; (శద్ధగా విను, వ్ల్లాడికి ఆరోరోజు వచ్చి 

వూజ చెయ్యాలి. మేనతగ్గా నీకు యివ్వాల్సిన కట్నం ఇసాము"”' అని ఆంది. 

మళ్ళీ వాబాగారివైపు తిరిగి "మీరకూడా తప్పక దయచెయ్యాలి, మవిత్మా. 

ఆ రోజు భోజనాలు కూడా వెడతాను. నా మామగారి మేడలో ఎన్నేళ్ళ 

తర్వాత చంటాడికి బొడ్డుకోసారు YY wun వెద్దమ్మ. 
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త్యరగా అడుగులు వేసుకుంటూ -నడవాలోంచి తన ఇంటివె పు 

వెళ్ళిపోయింది అక్కడే వున్న బాబా సజ్జన్, కన్య, శిమ్యడూ ముగ్గురి వైపు 

ఓసారి చూసాడు. ఆయన మందబుద్ధి శిష్యుడు ఓ చేతిలో సొరకాయ 

బురా మరో చేతిలో పెదలావువాటి కర పట్టుకుని చొల్పుకారుస్తున్నాడు. 

శిష్యునివై పు తిరిగి '“ఏరా రామభ కు” అంటూ పలకరించాడు. ఆ మాటకు 

భకుడు పిచ్చినవ్వు నవ్వి చొంగ కారుస్తూ “అవును బాబాజీ" అంటూ 

సమాధానం ఇచ్చాడు. 

“ఆమ్మా, కొందెం దాహం తీసుకరా"” అన్నారు బాబాగారు కన్యవెవు 

చూస్తూ. గది అంతా పరకాయించి చూడసాగింది కన్య. సజ్జన్ లేవినటే లేచి 

మళ్ళీ ఆలాగే కూర్చుండిపోయ్యాడు. గదికి రెండోచివర కుదురు మీద వున్న 

ఓ కుండ కనపడింది. ఆమె నీక్లు తేవడానికి వెళ్ళింది. సద్దిన్ వై ష 

వెటకారంగా నవ్వాడు. 

ఆ మాటతో దిమ్మతిరిగింది సజన్ కు, ఎవరో కడవలతో అతని 

నెర్తిమీద నీళ్లు కుమ్మరించినట్లయిండి. 

లి1 
రాతి ఎనిమిదిన్నర గంటలకు దుకాణం కద్దేని ఇంటికి వెళ్ళేముందో 

కన్యను ఓసారి తూనిపోదామని ఆమె గోడకి వద్భాడు కర్నల్. తలపులు వేని 

వున్నాయి. గదిలోంచి వెలుతురు గడియ సందులోంచి బయటికి వస్తోంది. 

తలుపు తట్టాడు. 

''ఎవరూ?” అంటూ జీరపోయిన కఠంతో కన్య పలికింది కర్నల్ ఆమె 

గొంతులోని జీరను పనిగట్టి పరిస్థితి అంతా గహిందాడు, 'బిన్నో ! తలుపు 

తియ" ఆంటూ పిలిచాడు. 
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లోపల కుర్చీ కదిలినట్టు శబ్దం అయింది. ఓ చణం, మోొనం. మళ్లీ కాళ్ళ 

అలికిడి. కన్య తలుపు తీసింది. వెలుతురు ఆమె వెనుక భాగంలొ వుందేమో 

ఆమె ముఖం సరిగా కనబడడం చేదు. మసగ్గావున్నా ఆమె ఆంతర్యాన్ని ము భి 

వైనే చదివాడు కర్నల్. గడియతీని మళ్ళీ తన కుర్చీ దగ్గిరకెళ్ళింది కన్య 

ఎదురుగా వున్న కుర్చీమీద కర్నల్ కూర్చున్నాడు. ఆతని కళ్ళు నేలను చూస్తు 

న్నాయి. మనస్పంతా ఆలోచనతో నిండివుండి, ఎదురుగా వున్న కుర్చీ దగ్గర 

మెదలకుండా నిలబడి వుంది కన్య, 

“కూర్చో బిన్నో" అన్నాడు కర్నల్. 

కన్య కుర్చీలో కూర్చుంది. 

“సజ్జన్ కలికాడా అని అడిగాడు కర్నల్, 

కలిశాడు” 

“పెద్దమ్మ ఇంట్లోకి ఆతని సామానంతా చేరిన ట్రైనా?”' 

“ఆ. చేరిన క్రై” 

మళ్ళీ ఇద్దరూ మౌనం అయ్యారు. 

భూమిక అయిపోయిన తర్వాత ఆసలు _పసంగాన్ని ఎత్తుతూ “బాలా 

కోపంగా వున్నాడా?” అని కన్యను కదిలించాడు కర్నల్. 

కన్య ఏమీ మాట్టాదలేదు. లోపల నుంచి వెక్కిళ్లు వస్తున్నా ఆమె నిగ 

హించుకొని ఆలాగే కూర్చుంది. 

తన మితుని తరపున వాదిస్తున్నట్టుగా కర్నల్ మొదలెట్టాడు “ఆసలు 

రాజా సాహెబు ఆతసికి చెప్పాడు. ఆందుకని ఆతసికి చెడ్డగా తోచింది. ,.కాని 

మొహమాటం అన్ని వేళల్లోనూ ఆన్ని చోట్లా చెల్లదుగా. మనిషి అన్న తరువాత 

ఆతని మాటకు విలువవుండాలి....సచేకాని, దిన్నో, నువ్యేమీ కలవరం పెట్టు 

"కోకు. రెండురోజుల తర్వాత అతని బురలోని వేడి దిగిపోయిందంటే ఆతనే 

వస్తాడు. కర్నల్, నువ్వు మంచి పనిచేసావు అని ఆతనే స్యయంగా అంటాడు. 
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నాకు వాడీ స్వభావం బాగా తెలసు.” ఆంటూ ఓ నవ్వు నవ్వి ఆక్క డి 

గంధభీరత్యాన్ని కొంచెం తేరిక చేయడానికి ప్రయత్నించాడు. కాని వాతావరణం 
ఇంకా తేలిక పడ లేదు. 

ఈ సంభాషణ జరిగిన తర్వాత మశ్లీగదిలో నిళ్శబ్దం ఆవరించింది. 
ఈసారి ఎక్కువసేపే నిశ్శబ్దం రాజ్యంచేనింది. ఆ నిళ్ళబ్రాన్ని చివరకు చెదర 
గొడుతూ “నువ్వు భోజనం చేనినట్టులేదే బిన్నో” అని ఆడిగాడు కర్నల్, 

కన్య మాటాడలేదు. 
యట . 

కి ఆరోగ్యం సరిగాలేకపోడే వండించి పంవిసాను” 

“ఒదులే అన) య;గారూ." 
ద (a ౬ 

"నువ్వేమీ దిగులుపడి _పయోజనంలేదు బిన్నో. అంతా ఆరే కుదుట 
పడుతుంది. నామాటనమ్ము చెల్లీ. జీవితంలో ఇటువంటి చేదు అనుభవాలు ఆప్పు 
డప్పుడు వస్తూనేవుంటాయి. ” టూ ఆగి ఓ మాట ఆడగమంటావా?” ఆని 

ఆన్నాడు. 

శ ఆఅవగండీ” 

“మీరిద్దరూ పరస్పరం ఎమె ౫ ఆనుకున్నా రా?” 

! పక 
ఈశ బి క 4 ల క క 

“నూడు దిన్నో, (పపంచం చాలా చెడ్డది. నేనూ మొహం మీదే మాటాడు 
3 aa; 

తున్నాను. ఆడదాని వ్యవహారం ఆరిటాకులాంబిడి. నువ్వెంత స్యతం;తురాలి 

వెనా...సజ్ఞన్తో వివావాం చేసుకోవాలని ఆనుకుంటునా;వా!  ఎవాంటే 

దాపరికం లేకుండా నాకు చెప్పు" 

తంవంచుకుని కుడిపాదం బొటనవేలితో నేల రానూ వుంది కన్య. 

కర్నల్ మళ్ళీ ఆదే (పళ్న వేస్తూ- “మీ ఇద్దరూ ఈ విషయం గురించి ఏమైనా 

మాట్లాడుకున్నారా! చెప్పు, అని అన్నాడు” 

“ఆవును్ 
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= పెళ్ళి విషయమేనా?”ి 

“ఆవును” 

“'ఎప్పుడు ? ఈ మద్యేనా ?” 

అవునంటూ తల వూవిండి కన్య, 

ay ఏమన్నాడు 7? నా దగర సంకోచించకు. పెళ్ళి ఎప్పుడు 

చేసుకునేది ఏమెనా చెప్పాడా ?'' 

“ఇక్క-డికి రాగానే త్వరలో చేసుకుందాం ఆని మరురలో నిశ్చయించు 

కున్నాం" 

''ఆయిలే మరి వెళి యేర్చాట్లు చెయ్యమంటావా * ఆసలు విషయం 

ఏమిటందే, నేనీ వ్యవహారాల్ని ఇంకా పొడిగించదలచుకో లేదు. సజ్జన్ ముక్కుకు 

ఒక్క సారి రాడు వేయగలిగాం ఆంటే ఆంతా దానంతట అదే చక్క దిద్దు 

కుంటుంది”. 

“నేను ఎవరికీ భారంగా వుండదలచుకోలేదు అన్నగారూ.” 

“ఇందులో ఇంకొకరికి భారం ఆయ్యే పస క్తిలేరు. ఇన్నాళ్లు అతనితో 

సావాసం చేసావు. ఆతను కడిగిన ముత్యం కొక పోయినా చెడ్డవాడు మాతం 

కాడు. ఇది నువ్వు ఈ పాటికి [గపాంచే వుంటావనుకుంటాను". 

కర్నల్ వెళ్లి పోయాడు, ఆతను వెళ్లగానే తలుపు గడియవేసుకుని 

మంచం మీద వాలిపోయింది. మానసికంగా ఎంతో అలసట చెందిన వనక న్య 

తాను ఓడిపోయినట్టుగా అనిపించింది. రెండో రోజు ఉదయం పెందరాశే 

సజ్జన్ దగ్గిరకు వెళ్లాడు కర్నల్. గదిలో చిత కనివించింది. ఆతని మనస్సును 

ఎవరో సమ్మెటతో కొట్టినట్టయింది. సజ్జన్ కూడా దొంగతనం చేసోండగా 

పట్టబడినట్రయ్యాడు. వాళ్ళిద్దరూ (డాయింగ్ రూమ్లోకి వచ్చారు. కాసేపు 

ఎవరూ మాట్లాడలేదు. ఇంతలో టీ వచ్చింది. సంభాషణ కర్నలే 

[పారంభించాడు. “చూడు సజ్జన్ , మూర్గత్యం చెయ్యడానికి కూడా వయసు 
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ఆంటూ వుండ. సీ ఈ ఆర్టిస్టు కళలు నేనింక ఎన్నటికీ సహించ లేను, 

తెలిసిందా ;” 

నజ్జన్కు రోషం వచ్చింది. కర్నల్ తనమీద కేకలు వేయడం ఆతనికి 
నచ్చలేదు కెన్ నిప్పుడు కుురాజ్హికాదుగా '" అని ఆనా న్నాడు. 

“నువ్వు కురాడికన్నా హీనంగా _పవరిస్తున్నావు. నీవు జంతువ్వు 1 

సాశాతు జంతువు | పెకి ఆర్బిస్టుగా చలామణి ఆవుతున్నావ - పెద్దబుద్ధికాలివిగా 

కనివిసావు.'' 
“కర్నల్, నేను ఇప్పుడు బాలా గంభీరంగా వున్నా ను 

“నేకూడా చాలా గంభీరంగానే వున్నాను. ఒకవైపు వేపర్లలో చాతా 

గొప్పవాడిగా చలామణి అవుతున్నావ్. మరోవెవు నీకు నీమీదే 'హద్దులేద” 

సజన్ మాట్లాడలేదు. కోపంలో ఆతని కనుబొమ్మలు ముడుచు 

కున్నాయి. ఇంతలో సుకూ ఓ ప్లేటులో దూదియా తెచ్చి బల్లమీద పెట్ట 

బోయాడు. “తీసుకపో. ఇప్పుడు నాకేం ఆక్క ర్రేద” అన్నాడు, 
కర్నల్ కాస్త గట్టిగానే. వెంటనే పళ్లాన్ని తీసుకుపోయాడు సుకూ. “ఒక 

వైపు మర్యాదస్తురాలైన ఓ విలతో (వేమ నాటకం జరుపుతూ ఆమెను వెళ్ళి 
చేసుంకుటానని మాటఇచ్చి, సమాజంలో స్త్రీకి వాక్కు కావాలంటూ గొంతుచించు 

కుని ఆరిచి యిలా ఇంకోపక్క ఇంట్లో వేళ్యను వెట్టుపంటావా ? నీకు 

నిగ్గులేదూ గో 

సజ్జన్ క్రళ్ళితి కర్నల్ చెపు చూసాడు. ఇద్దరి కళ్లూ కలిసాయి. సజ్జన్ 

కళ్ళు ఆ_పయత్నంగా కిందికి ఒంగులోంటే వాటిని (ప్రయత్నపూర్వకంగా వెకి 

ఎత్తి మొండిగా కర్నల్ని చూసున్నాడు. కర్నల్ మళ్ళీ అందుకున్నాడు 

“సొరపాటునై నా కన్య కళ్ళపడితే ఏమై వుండేది ఆమెగతి?” 

నేను ఏపని చేనినా దాపరికం లేకుండా చేస్తాను.” 

“అబ్బ, ఎంత పవితుడివి! పవి, తత ఆంటే ఆర్థం తెలుసా! నీకెలా తేలు 

సుందిలే? (పపంబానికి గొప్పతనాన్ని చాటుకుంటూ ఇంటో మాతం" 

411 



“కర్నల్, నేను చితను వివాహం చేసుకుంటాను" అన్నాడు తొణ 

క్కుండా సజ్జన్, 

కొండ శిఖరం మీద నుంచి ఎవరో తోనినట్టయింది కర్నల్కు. ఓక క్షణం 

సజ్జన్ని నిదానించి చూని “నువ్వు బిన్నోకు వాగ్దానం చేసావుకదా' అని 

ఆడిగాడు. 

"ఆ ఆలోచనను మార్చుకున్నా.” 

“ఎందుకని” | 

“ఎందుకన్న వస కిలేదు.” 

“పస కి ఎందుకు లేదయ్యా ? డీ విల్లకు మాట ఇచ్చి తప్పుతున్నాపు. 

అది ఘారంకాదూ?” 

“'మాటైతే ఇచ్చింది నిజం. కాని నేను ఆమె శీలానికి.... దూరంగానే 

వున్నాను.” 

దూరంగా వున్నాడట , ఏదో ఈయనగారి వంశంలో వున్నట్టు. ఈ 

వేశ్యలు వున్నారే ఒళ్ళంతా కంపుకొడుతూన్న ఈ శరీరాలేగా సీజీవితంలో ఇంత 

వరకు లభించింది. ఓ శీలవతి శీలాన్ని అమె ఇషం లేకుండా నువ్వెలా చెరచ 
గలవు? చెవులు పెట్టి సరిగ్గాపిను, సజ్జన్ ! బిన్నోతోనే ఆనుబంధం తెగిపోయిం 

దంటే ఓక్క టికాదు తెగేడ. ఒకేసారి రెండు బంధాల్ని తెంపుకోవాల్సివస్తు=ది. 
ఇచ్చినమాట తప్పే ఆలవాటు నీకుందేమో! కాని నేను పెద్దమనిషిని. ఒకసారి 

బాంధవ్యాన్ని కలుపుకున్నానంచి దాన్ని మళ్లీ ఎప్పు టికి తెంచుకో లేను, మళ్ళీ 

ఈ జన్మలో నీముఖం చూడను" ఆంటూ కర్నల్ లేచి సుకూని విలిచాడు, 

''సుకూ'" ఆంటూ సజ్జన్ వైపు తిరిగి “ఏం పెరు? సజ్జన్ కాస గంటకొట్టు | 

అని అన్నాడు. 

గంట మోగగానే ఇద్దరు నౌకర్లు చేతులు కట్టుకుని వచ్చి నిలబడ్డారు. 

'“సుక్రూ, టెలిఫోన్ ఇక్కడికి తీసుకురా. ఆ సోవాన్వాల్వా కూడా తీసుకరా. 

నాలుగు టోన్డులు కూడా వేయించు" అంటూ పురమాయించాడు కర్నల్, 
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నౌకర్లు వెళ్ళిపొయ్యారు సజ్జన్తో మళ్ళీ తెగిన సంభాషణను కలుపుతూ 
అన్నాడు కర్నల్- “ఇహ్యాళదాన్ని ఇంట్లోంచి తరమేని మరీ వెడతాష 

ఇ ౧ 

“కర్నల్! ఇది నా సొంత వ్యవహారంో 

“సజ్ఞన్! ఇదీ నా సొంత వ్యవహారమే” 

“నాకు ఆల్ చించుకోవడానికి వ్యవధి కావాలి” 

“నా దగ్గర అంత వ్యవధిలేదు'” 

“ఆరోజు రాజసాహేబు దగ్గిర జానకిశరణ్ , సాలి, గాం ఎదుట---” 

=దిన్నోను ఒవ్పిసానని నేనేమేమాట ఇవ్యలేదే. రాజాసాహెబుగారితో 

మొవామాటం వల్ల ఆలా అనాల్సి వచ్చింది. ఆంతే.” 

“ఆయితే రాజాగారి మొహమాటం ఇప్పుడు లేదన్నమాట. రాజాసాహెబ్ 

నా దృష్టిలో కన్యకం టే ఎక్కువ (పాధాన్యం కలవారు. సరే. టీ తాగు. చల్లగా 

ఆయినట్లుంది, వుండు. వేరే తెవ్పిస్తానుా ఆంటూ సేలిల్ కింద నిద నొక్కాడు 

సజన్. 
'-) 

“అసలు రాజాసాహెబ్కీ తెలుసా ఆవిల్ల ఎటువంటిదో? తెలిసే ఆయన అలా 

అందే ఆన్యాయం వై పువున్నారన్నమాట. రాజాసాహెబును థాలు కింద వుప 

యోగించుకుని సాల్నిగాం నామీద దెబ్బతియ్యాలని చూస్తే నేను సహించను. 

బిన్నోతో నికు వివాహం ఆయితిరుతుండి ఇప్పటికైనా తెలునుకో"” అన్నాడు 

కర్నల్ ఆ చివరి మాటలు అంటోటే ఆతని కంఠంలో దృఢత్వం తొంగిచూనింది. 

నౌకరు వచ్చాడు. టీ తెమ్మనమని సజ్జన్ ఆర్డరు ఇచ్చాడు కెటిల్ 

తీసుకుని నౌకరు వెళ్ళిళోయాడు. రెండో నౌకరు గూధియా, సోవాన్ వార్వ 

తీసుకుని వచ్చాడు. ఆ సమయంలో సజ్జన్కు ఆలోచించుకోవడానికి వ్యవధి 

టౌరికింది. “వివాహం ఆంటే జీవితాంతం ముడివేసుకున్న సమస్య'' అన్నాడు 
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““ఆస్నీ ముందే ఆలోచించి ఈ రంగంలోకి దిగా ల్సింది సజ్జన్ | 

(పపంచం ఆంటే ఏమిటో నేనబాగా తరచి చూసాను. మందిదేదో చెడ్డదేదో 

గు రించగలను, ఈ పదేళ్ళ మన స్నేహంలో ఎంతో మండి సీతాకోక చిలుకలు 

వీ దగ్గరకు వస్తోండడం చూళకాను. కాని ఏ ఒక్కరిని కూడా చెల్లీ ఆని విలవ 

రానికి నాకు మనస్కరించలేదు. కాని ఈ ఆమ్మాయి వేరు. మొదటి చూపు 

లోనే ఆమె ఎలాంటి స్వభావం కలదో పనికట్టాను సుమా! ఇప్పుడంటావా, 

యిరవైనాలుగు మడియలూ నా నుందే మసులుతూ వుంటోంది". 

టోస్ట్లు వచ్చాయి, టీ కెటిల్ వచ్చిండి. సజ్జన్ కిక టోస్టు తీసుకుని 

టీ కలపమని చెప్పాడు నౌకరుకు. జడివానలా కర్నల్ నోట్లోంచి ఆతనిమీద 
కురుస్తోన్న మాటలు తవ్పించుకోవడానికి ఆతనికీ వంకదొరికింది. ఆసలు 
విషయం సజ్జన్ తన నుంచి తాను తవ్పించుకోవడానికే సాకు వెతుకు 

తున్నాడు. ఆలోచనల నుంచే తప్పించుకో వాలని చూస్తున్నాడు. తన్ను తాను 

ఇంతవరకు తెలుసుకోలేకపోయ్యాడు, ఆతనిలా అకారణంగా మొండికె తడాన్ని 

బాబారామ్జీ, కర్నల్, వనకన్య నిరనిస్తున్నారు. చిట్టవివరకు తనను తానే 

నిరసిసున్నాడు రాజాసా హెబుగారింట్లో మేజువాణీలో చిత అను కోతుండా 

రావడం, ఆమెను చూడగానే అతనిలో నిదపోతోన్న లెంగికవాంఛని రేవింది. 

మధురలోనూ, బృందావనంలో నాలుగురోజులూ కన్యతో వుంటూ నిగహించు 
కున్న కోరిక చ్మితను చూడగానే ఒక్కసారిగా లేచింది. కన్యపట్ల ఆతనికి 

ఏబైనా ఫిర్యాదు వుంటే అడి ఆతనికోరికముందు కన్య తలవంచ లేదనే 

లెండు కప్పుల్లో టీ వంచి వాళ్ళముందు స్కుకూ చేతులు కట్టుకుని 

నిలబడ్డాడు. ఆతజ్జి చూస్తూ ee న్నాడు కర్తల. సుకూ వెళ్ళగానే 

కర్నల్ తీడిగి. పారంభించాడు - “ఆమెలో నీకు ఏ దుర్గుణం కనిపించిందని 

సీవు మనస్సు మార్చుకున్నా వు” 

“ఆమె జగ మొండి.” 

“నువ్వు పూలరంగడీవి.” 
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సజ్జన్ బదులు ఇవ్వలేదు. కర్నల్ మళ్ళీ అందుకున్నాడు - “గురివింద 

గింజ తన ముడ్డి కింద వున్న నలుపు మాట మరిది /పపందం అంతా నలుపు 

అని అన్నదట థి 

గదిలో నిశ్శబ్దం రాజ్యం చేస్తోంది ఇద్దరూ టీ తాగుతున్నారు. 

ఫలవోరం ఆయింది. తేనీరు సేవించడం పూర్తి ఆయింది. నౌకరు వచ్చి 

కప్పులూ, చేటూ తీసుకపోయాడు. ఏడున్నర గంటలయింది. “లే, వెళ్లాం 
౧౧ 0 

గుడ్డలు మార్చుకుంటావా ఇలాగే వస్తావా?” 

“ఇలాగే వస్తాను” ఆంటూ సజ్జన్ లేచాడు. 

కూర్చునే కర్నల్ తన్నాడు _ “వీళ్ళంతా మనల్ని అ పకిష్టపాలు 

బియ్యడానికి ఎదో వల పన్నడం భాయం, నువ్వు జారిపోకు సజ్ఞన్. ఇవ్వాళ 

బిన్నోన కూడా నేను కట్టుదిట్టంలో వుంచే ఏర్పాటు చేసాను. మ, నిరివున్న 

వాడిలా వ్యవహరించు. ఆమెకు ఎలాంటి ఆగదా రాకూడదు”. 

“కల్నల్, నాకు వ్యవధికావాలి"” 

“ఎందుక్కా వాలయ్యా పీరు ద వరి 1 రల! తల దూ 

భయపడితే ఎలా చెప్పు ? నీ ముఖం చూని చెపటం లేదు కొన్ని 

సందర్భాల్లో మహీపాల్ కంటే సీ మీదే నాకు నవష్మూశం ఎక్కువ” 

లవేం మాటా రణ్ నిలబడాడతు సజ్.. తలవంచుకుని మారువ డక్ష్షుంణ* ని వ స 
స్ట అనీ రా 

3 Ce సు క్రూ ETH raf స కవ ఈ మోత నె కర్నల్ నించ్ నొక్కాడు సుకూ వగ్చాడు సుకు రసా 

గారు లేవగానే టీ ఇచి? ఇవాంక క ప ల స EON 
బె ఇ ~~ సి గ్ 

అయ్యగారు మాయింటోనే భోజనం చేస చాడు ఆ 
గా ఎత నా 

ఏదెనా శీనుకెళుందో ఏమో; ఓ కంట క5నిపెటివుడదుో ఆగి చెప్పాకు 
మలా = రు _ 

కర్నల్. ఆతని వైపు మళ్ళీ తికగి “నుకూ, జోనెఫ్సి కారు తీసుకరమ్మన 

మను” అని ఆన్నాడు. తర్వాత సజ్జన మెల్లిగ ఆర్ష ర్లద్చాడు నోకర్తకు, ఆతని 

మొండి వె ఖరి సడలిపోతోంది. సజ్జన్ కన అంతరా త్మతో ఓడిపోయాడు 
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కర్నల్ వెనకనే తలవంచుకుని బయటికి వసోంటే హోలీసుల చేతికి చిక్కి 

నిరాయుధుడైన తిరుగుబాటుదారుడు డు పడ్డ చేతులతో చాళ్ళ వెనుకనే 

నడుస్తున్నట్లు అవువిసోంది. 

తిం 
ఇవ్వాళ సజ్జన్ జాతకం బాగాలేదు. సాలిగాం చేనిన ఎత్తుపారి 

కూర్చుంది. ఎక్టిబిషన్ని వార్డు కమిటీ వారు ఏర్పాటు చేనున్నారసీ, “హర్ 

ఎక్సలెన్సీ" ఎగ్జిబిషన్ పారంభోత్సవం చేస్తారనీ, ఈ (_పదర్శనానికి నగరం 

లోని కళాకారులంతా సహకారం ఇసామని వాగ్గానం చేసారని పేపల్లో ఓవార్త 

[పచురింపచేసాడు సాలిగాం. నగరంలో శ్రీమంతుల్లో ఒకరైన లాలా బానకీ 

శరణ్ గారింట్లో ఈ |పదర్శనం ఏర్పాటు చెయ్యబడుతోందనీ, మధ్యతరగతి 

(పజల జీవితాన్ని సాంస్కృతికంగా మెరుగుపర చాలన్న పవిత ఆశయంతో 

ఈ కార్యకమాన్ని యేర్పాటు చేస్తున్నామనీ ఈ కార్య 
క్రమం ఏర్పాటు చేస్తున్న [ప ఖాత (ప్రజానాయకుడు సాలిగాం 

జయస్వాల్ ౧'రు ఎంతే నా ఆభినందసీయులసీ పెద్ద పెద్ద అక్షరాలలో వార 

(పక టించాడు జయిస్యాల్ పేపరు చదివి మండిపడుతున్నాడు సజ్జన్. 

పొద్దున్న కగ్నల్ అఆతబ్జి ఆవమానించాడు ఇపుడు సాలిగాం |పథ్యాతి 

అంతా తనదేనని చాటుకున్నాడు. 

ఆందరి కళాకారుల చిఠాల్నీ తీనుకుని మధ్యాహ్నానికి లాలా జానకీ 

శరణ్ భవనానికి చేరుకున్నాడు సజ్జన్. కర్నల్, కన్యా ఆక్క-డి క్ి” చలేదు. 

సజ్జన్ని చూడగానే ఎంతో ఆప్యాయతను కనబరుస్తూ జానకీశరణ్ ఆతద్డి 

ఆఅవ్వ్వానిందాడు. “చాలా సేపటి నుంచి నీరాకకోసం ఎదురు చూస్తున్నాం” 

అంటూ తన ఆదుర్దా వెళ్ల బోసాడు జానకీశరద్. 

సజ్జన్ వ్వ్ మాట్టాడలదు. కూలీ౯ తలలవె వున్న దిళాల్ని 

దించడానికి కంగారు పరఠసాగాడు జానకీశరద్. తన నౌకరుని విళిచి వాటిని 
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వెంటనే దించమని ఆర్జరిద్చాడు. నౌకరు వాటిని డింపడేంలో పటాలు కాస్త 

జారి బోతోందే సజ్జన్ వచ్చి వెంటనే వాటిని అందుకున్నాడు. లేకపోతే కొన్ని 

పగిలిపోయేవి. ఈ సంఘటన జరిగిన తర్వాత తానే స్వయంగా అక్క డవుండి 
అన్ని చిత్రాలు దింవించాడు. కూలీలంతా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కట్టుడు పళ్లను 

బయటి పెట్టి ఇకిలినూ జానకీశరణ్ అన్నాడు సజ్జన్తో -* దాలా అలిసిపోయి 

నట్టున్నావు. ఎంతో |, శమ ఇచ్చాం నీకు. ఈ సాల్మిగాంగాడు చేనిన నీచపుపనికి 

నీ 3లా ముఖం చూవించాలో అర్జం కానడంలేదు"”. 

ముఖం వేలాడేసుకుని కూర్చున్నాడు లాలా. సాౌలి, (గాంకీ వ్యతి రకంగా 

లాలాగారు ఫిర్యాదు చెయ్యడం విచి తంగా కనివించింది సజ్జన్ కి, తనేదో 

మాట్టాడుదామని నోరు విప్పేసరికి లాలా జానకీళరణ్ మళ్ళీ ఆందుకున్నాడు- 

“నేను రాజాగారితో ఫోనులో ఈ విషయం మాటాడి వారి సలహో గ్ 

కున్నాను. (పస సుతం నువ్వంటే వారు ఆదోలా....అంటేనా వుద్దేశ్యం... 

తెలిసే పత. స ఆయన నీ మీర కోప్పడినా మీ తాతగారు a 

కోపగించుకున్న ట్లు ఆనుకో. సాలి గాం మీద చాలా మండిపడ్డాడు రాజా 

సైాహేబ్. చాలా వెధవ పని చేసాడని అన్నారు. ఈ సమయంలో కొంచెం 
ఊర డిల్లీ ఉండటం మంచిదని నీకు చెస్పమశ్నారు. ముందు ఎగ్జిబిషన్ కానీ 

యండి. తర్వాత వాడి పని పడనాం ఆన్నారు. “వోర్ ఎక్సిలెంసీ”గారు 
వస్తున్నారు గనుక తీరిగ్గా ఆ వ్యవహారం ఆలోచించవచ్చన్నారు” 

ఆ|గవహోవేళంతో నజర్ ఆనా ఈ ఈ చీ ఠాలన్నీ తిరిగి తీనుక 
జ = ఎ 

వెళ్ళానలగ నాడి ఆనలు ర-ప పాౌసబపడుతుంది "38 ఏ కళాకారుడు 

చితాలిసాడో ఆపుడు తేలు నుండి a 

“అవనాకగు బాబూ, నుక న్నది నిజం” 

re 
Ae చారం (ఎ Mc ఆకు ర్రేదనుకోండి. భగవంతుని దయవల్ల 

చేను కావలసినంత పేరూ ,పకిషా మాయా సాలి్మిగామ్ అసలు 

రంగు ఈ నగరం వాళ్ళ కీ తలియనిచీకాదు, సజ్జన్ వర్మ [పళ స్త్ ఓక్క 
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భారతదేశంలోనే కాదు. విదేశీ పృతికల్లోకూడా ఆతజ్జీి గురించి పొగ ర్రలు 

వసుంటాయి.” 

“సజ్ఞన్ బాబూ, వా కన్నీ తెలుసునయ్యా. నువు్రూమా పెద్ద జమిందారు 

గారి లాంటివాడివి. నిన్నెవరై నా పోగడుతోంటే నా ఛాతీ గజం వెడల్పు 
అవుతుంది. ఏమి చెప్పమంటావ్, నీ ఘనతను చూని మురినిపోవడానికి ఇంట్లో 

ఒక్క. వెద్దదిక్రైనా లేదు” ఆంటూ లాలా జానకీశరణ్ ధోవతి కొంగుతో క్రళ్లు 

తుదుచుకుని మళ్లీ ఆన్నాడు- “దిరంజీవిలావుండు నాయనా, భగవంతుడు నీ 

హోదాను మరింత వెద్దది చేయుగాక, నీ మూలాన “హర్ ఎక్సిలెస్సి” వంట్ 
ఎంద లెందరో వెద్దల పొదదూళ€ నా ఇంటికి సోకుతుంది. బిరికినేంతేకాలం సీ 

పేరు స్మరించుకుంటూ వుంటాను”. 

సజ్ఞన్ మీద ఆప్యాయతను ఒలికించిన తర్వాత ఓక్షణంపాటు లాలాజానకీ 
శరణ మౌనం వహించాడు. మళ్ళీ ప్కో జ్ఞాపకం వచ్చినట్టుగా వహూడావ౧౮గా 

ఆడిగాడు _“ పొద్దున్నుంచి నువ్వు కొంచెంకూడా ఏమీ తీసుకున్నట్లు ఎద మా 

యింట్లో భోంచేద్దువుగానిరా”. 

అరలేరండి. ఇవాాళ కర్నల్ ఇంట్లో భోజనం. ఆశతనింకా రాలేరు 

“రాక పోవడమేమిటీ ఖర్మం. వచ్చి వెళ్ళిపోతేను. కర్గ్య- నా మీద 

మహా కోపంగా వున్నాడు. ఆతని వెంట ఆ పిల్లా నేరు మరి చా ను కూడా 

వచ్చింది. ఆమె గురించే కదా నువ్వంటే రాజాసాహెబు పెడమెహం పెట్టాడ. 
నగీన్ చంద్ మర్యాద లేకుండా (పవర ందాడు. నువ్వేమీ ఆను కోవద్దు సీకు 

స్నేహతుడు కావచ్చు. నాకు కూడా పరిచయినుడే. వాళ్ళ నాయన లాలామోతీ 

చందుతో నాకు లావాదేవీలు వున్నాయి. కొని గంగాజలం చేతిలో తీసుకుని ఒట్టు 

వెట్టుకొని చెప్పుతున్నాను. కీలంలోనూ, వంళ మర్యాదలోనూ, సంభావంలోనూ, 

మొహ మాటంలోనూ నగీన్చంద్ కాదు కదా మహీపాల్ కూడా నీకు పోలడు. 

మా చెల్లెలు భర్త రూప్రతన్తో కలిని పేపరు నడివినప్పటి నుంచి మహేపాల్ ని 

ఎరుగుదును. ఆసలు రవాస్యం ఏమిటంటే వంశ పారంపర్యంగా వచ్చే 

శ్రీమంతుల తరవోయే వేరు, నగీన్చంద్ తండి కాలంలోకదా నాలుగు రాళ్ళు 
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సంపాదించు కున్నారు హాళ్లు. రాజా సాహెద్లాగో మనిద్దరి మాదిరిగానో తర 

తరాల్ల్నుంచి ఐిశ ర వంతులు కారు. సరేలే, ముందు నువ్వు కాస్త ఎంగిలిపడు” 

“లేదండి, ముందు కర్నల్ని చూడాలి. ఎక్కడికి వెళ్ళాడో మీకేమైనా 
చెవ్పి వెళ్ళాడా?” 

గంభీరంగా ముఖాన్ని పెట్టి లాలా జానికీశరణ్ కా స్పేవు మౌనంగా 

వుండి ఆనా డు- “ ఎగ్జిబిషన్ నా ఇంట్లో జరగదని చెప్పి పోయాడు. ఏదో 

వేరు చెప్పాడబ్బా. వెద్దమ్మ ఇంట్లో ఏర్పాటు చేస్తున్నానని చెప్పాకు'' 

ఆ మాటి వినగానే సజ్జన్ నిశ్చన్షుడ య్యాడు. ర కర్నల్ 

చేసిన ఈ సాహసానికి మానసికంగా కొంత సంతోషం పొందినా ఆతసీవిధంగా 

వూపాంచలేని విధంగా తీసుకున్న చర్యకు ww వెంటనే అక్కడ 

నుంచి కదిలి “ఇప్పుడే వస్తాను” ఆని అన్నాడు, 

కూడు నాయవా[” 

భవం. ఇప్పుడె వచ్చేసాను” అంటూ ఓక) క్షణం కూరా ఆగకుండా 

పెదవ్యు మేడవైపుగా వెళ్ళాడు 
G ఇ % 

కన్య, కర్నల్! ఆతని ముగురు న్ రూ, బాజారామీవి, ఆతని నలుగురు 

కిస్సులు కలని జండాలు ఆతికిస్తున్నాడు పుద్దవ a సో క వుండి ఆంతా 

చూస్తూ నిల*డ్రారు, చెద్దన్యు వాబారామిజీ దుఖ మధ్య మాటాడు తున్నారు. 

సజ్జన్ క డికి చేరేసరికి వాళ్ళ మధ్య ఎంరా భలోక్స్ విసిగిన ల్లుంది. ఆందుకు 

అస ముతా 5 వున్నాము 

సజన్ రాగానే న ముఖం గంఫీరమెంది. ఆమె తల వంచుకుని జం 
ee 

అ 

డాలు క తివసోంచి, అతణ్ణి చూసి పెద్దమ్మ ఆంది- “కునోమల్ మనువుడా,; 
న ఆతి 0 6. 

చింతించకు, జాసికీశోరణ్గాడి వంక నాళనం చేసేసాను చూసోందు”. 
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“మో వే వెద్దమ్మా, మాటలు కోటలు దాటిస్తూంటాప్. నీవల్ల ఏమీ కాదులే" 

అంది నందో, 

“ఏమిటే ముండా నువ్వు కూస్తోంది. నీవల్ల ఏపని చేయించినా ఆది 
తలకిందులవుతుంది పాపాల పుట్ట”. 

“మరి నువ్వో- “పెద్దమ్మ తనని తిల్టిందన్న కోపంతో తనత డా ఖా 
అందరి ముందూ చూవించాలను కుంది నందో. పెద్దమ్మ బుర్ర వేడె కి 

పోయింది. నందోను తగులుకుంది_ “నువ్వు నన్నేం ఆనగలవే. ఇంత వరకు 

వేలెత్తి చూపలేదు ఏమొనగాడూ, నువ్వు దొంగముండవి. నువ్వు చెడింది కాకుండా 

లోకాన్ని కూడా చెరచడానికి-“అని ఏదో అనబోతుండగానే బాబాగారు కల్పించు 

కొని *ోపోసీలీ భక్తురాలా! భుభకార్యంలో ఈ కూతలన్నీ ఎందుకులే” అంటూ 

సజ్టన్ పైపు తిరిగి “నువ్వు వెళ్ళిన పని అయిందా” అని (పక్ష్నించాడు. 

“ఆ( అయింది. చితాలు తీసు కొచ్చాను”' 

"నిన్నేదో వాళ్ళు అవమానించారని విన్నాను. రామ్జీ, విచారించకు. ఇది 
(పపంచంక దా”-_ అంటోండగానే నందో, వెద్దమ్మ మళ్ళీ ఎందుకో కీచులాడ 

కుంటున్నారు, నందో నెమ్మదిగా పదో సణుక్కుంటూ వుంటే వెద్దమ్మ మళ్ళీ 

లేచింది ఆమె మీదకు. “ఓసే వెధవా, ఆలా ఎందుకే గొణుక్కుని చసావు. 

నాతో పెట్టు కున్నావంటే నాలుగు రోజుల్లో అధోగతి పాలు చేసి బురదలో 

పొర్ణాడేలా చేసేస్తానే. ఈ బాబాగారు కూడా నిన్ను బాగు చేయ్య లేరు. ఏమను 

కున్నా వో 

“ఇదిగో అమ్మాయ్! ఆ ముసలావిడతో తగువు పెట్టుకొని నువ్వేం 
జయించ గలవు. నోరు మూనుకుని వూరుకో" ఆన్నాడు బాబా కాస కశ్లెరజేని 

ల 

వాళ్ళ కీచులాట విని ఆనందించే ఓవికలేదు సజ్జన్కి. కర్నల్ ఎక్క 
డున్నాదో అతనికి కావాలి. ఎవరిని అడగడం? ఉండుడాని కయితే ఆక్కడ 

కర్నల్ నౌక ర్త వున్నారు. కాని వాళ్ళిప్పుడు కనపడడం లేదు. కన్యను ఆడగా 
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లనీ అనుకున్నా డు- బాబాగారీ ముందు తన నై ర్మల్యాన్ని సజ జ వు చేసే 

వుద్దేళ్యంతో క న్య్మపట్ల తన అనురాగాన్ని (పకటించాలని అమ్ కుంటున్నాడు. 

కాని ఎలా ఆకురాగం చూవించాలి? ఏమని అడగాలి? అందుకే ఎవరిని ఆడగాలి 

అన్నది తేల్చుకోలేక పోతున్నాడు. లోపల నుంచి వుబుకుతోన్న కోరికను ఆకాచు 
కోలేక స్వభావ నిద్దంగానే “కర్నల్ ఎక్కడ?” అని కన్యను ఆడిగాడు. 

“భోజనానికి ఏర్పాటు చేస్తున్నారు" 

“ఎవరికి, 

“తీధికీ, వాదికి, నాకు, అందరికీ" అంది కన్య. 

“నువ్వింకా భోజనం చెయ్యలేదా, మనమడా? మరెందుకు చెప్పలేదు? 
నాలుగు పూరీలు వేయించి యిచ్చేదాన్ని శణంలో” ఆంది పెద్దమ్మ అందుకుని, 

లేదు పెద్దమ్మ. భోజనం వసూనే వుండొచ్చు" 

ఆంతలో కర్నల్ వచ్చాడు. ఇద్దరూ ఆక్కడ జరిగిన విశేషాలు చెప్పు 

కున్నారు. కర్నల్కు జానకీశరణ్ కూ మధ్య పెద్ద తగాదా ఆయింది. “నేను 

స్పష్టంగా చెప్పేసాను. రాజాసాహెద్కానీ, వె స్రాయ్కానీ, ఈ ఎ గిబిషన్ 

లాలా జానకీశరణ్ ఇంట్లో జరగదు. ఒకవేళ ఆయన ఏదైన ఎత్తు వేసాడామో 
కూడా దానికి వై ఎతు వేయడానికి సిద్దంగా వున్నాం. నేను ఏమీ పొరపాటుగా 

మాట్టాడలేదు గా” ఆంటూ సజ్జన్ ఆభీ పాయం తేలుసు కుందాం ఆ న్న ట్ల గా 

కర్నల్ ఆతని వైపు చూళాడు. 

“లేదు. బాగానే వుంది 

నువ్విప్పుడే వెళ్ళి ఆదితాలన్ని తెచ్చెయ్యి. ఈ జాగా ఆంతకన్నా ఎన్నో 

రెట్లు మెరుగు”. 

లాలాగారి వద్దకు చి తాల్ని తెచ్చేందుకు సజ్జన్ వెళ్ళగానే లాలా వూర్తిగా 

మారాడు. ఇంతకు ముందు సజ్జన్తో మాట్టాడిన తీవ, సొమ్యతా మాయమైంది. 
చితాల్ని వాపసు ఇవ్వమంటే మొండిచెయ్యి చూవించాడు లాలా '“హర్ 
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“ఎక్సీలెన్సీ* ప్రారంభోత్సవం చేనిన తర్వాత కాని ఏ విషయమూ చెప్పలేను 
అని నిర్మొహమాటంగా ఆన్నాడు లాలా. 

వంళ పారంపఠ్యంగా మర్యాదా మన్ననకు (పనిద్ధి కెక్కిన లాలా జానకీ 
శరణ్ అదేశీలం ఆదే సంస్కారం ఆనూచానంగా సంతరించు కున్న సజ్జన్ చేత 

ఆవాకులూ చవాకులూ తినాల్సి వచ్చేప్పటికి ఆతనికి బాధ కలిగింది. స ప్తె న్ 

చాలా ఉదిక్తంగా ఆ గహంతో వున్నాడు. అతన్ని వూరడిస్తూ “ఇప్పుడు 

కాకపోతే పోసీరే, సాయంతం కావడం ఎంత సేపు, ఆమెగారు పారంభోత్సవం 

చేసోండగానే ఆమెగారి ముందే జానకీశరణ్, సాలిగాం గాళ్ళ సరువు తీయక 

పోత్తే నాపేరు కర్నల్ కాదు. నువ్వు చూ స్తూవుండు. కథంతా నేను నడివిసాను” 

అన్నాడు కర్నల్. 

కర్నల్ పెద్దమ్మ మేడ ముందు జండాలు తగిలించి చక్కగా ఆలంక 

రించాడు. అక్కడ లాలా జానకీశరణ్ బంతిపూలు తెప్పించి తన ఇంటిలోని 

(పతి స్థంభానికి వాటి దండలు చుట్టి ఆలంకరించాడు చౌరాస్తాలో నీటి కొళాయి 

వున్న దగ్గర ఒకటీ, తన మేడకు ఎదురుగా మరోటి_ మొత్తం రెండు ద్యారాలు 

వెట్టించి మేడ ద్వారాన్ని విద్యుద్దీపాలతో ఆలంకరించాడు. తన ఇంటి నుండీ 

చౌకు వరకు రెండు ఫడ్లాంగుల దూరం జెండాలు ఆకికిందాడు, 

కోపంతో సజ్జన్ ఆగ్గిగుగ్గె పోతున్నాడు. కర్నల్ కుర్చీమీద వాలితూగు 

తున్నాడు. బాబా రామ్జీ తన శిష్యుల్ని తీసుకుని వెళ్ళి పోయాడు. కర్నల్ 
నౌకర్లు ముంగిట్లో కూర్చుని వున్నారు. కన్య వెద్దమ్మ వెంట తార ఇంటికి వెళ్ళి 

పోయింది. 

మూడున్నర పావుతక్కువ నాలుగింటికి లాలా జానకీశరణ్ నౌకరు 
వచ్చాడు. ““రాజాగారు వచ్చారు. తమర్ని విలునున్నారు'' అంటూ స జన్ కి 

— త్ 

రెప్పాడు. 

“వెళ్ల నవుసరంలేదు” కళ్ళు మూసుకునే అన్నాడు కర్నల్. సజ్జన్ 
ఎదురు చెప్పలేక పొయ్యాడు. నౌకరు ఓ క్షణం సజ్జన్ చూస్తూ నిలబడ్డాడు. 
మళీ “అయితే ఏమని చెప్ప మంటారు?” ఆని ఆడిగాడు. 
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“నీకు చెప్పానుగా. వెళ్ళిక్కణ్ఞుంచో ఆన్నాడు కర్నల్ కాస్త చిరాకుగా. 
నౌకరు వెళ్ళ్గటోతూంటే కర్నల్ తో” వెళ్ళిరానా. రాజాసాహెబ్ _* అంటూ నీళ్ళు 

నమిలాడో సజ్జన్. “రాజాసాహెల్ కానీ ఏ సాబైనా కానీ. నీవు వెళ్ళాల్సిన 

అవసరం కనివించడంలేదు, నాకు. పెద్ద మనుషులై తే వెద్ర మనిషి తనంతోనే 
వ్యవహరించాలి” అన్నాడు కర్నల్. 

క్ేక పర్యాయం వెళ్ళి వసాను" అంటూ సజన్' లేచాడు. 

నువ్వు వెళ్ళొద్దని చెప్పానుగా!” 

సజ్జన్ మళ్ళీ కుర్చీలో కూర్చుండి పొయ్యాడు. 

ఐదు నిమిషాల్లో రాశాసాహెబుగారి రెండో అబ్బాయి వచ్చాడు. 

గారు చిలుస్తున్నారని వర్తమానం తెద్బాడు. 

నాన్న 

ధర్మ సంకటంలో పడ్డాడు సజ్ఞన్, వాలుగా సజ్జన్ చూసొడ్తు కర్నల్. 

విచితమెన పరిస్థిలో ఇరుక్కున్నాడు. ఆతనికి ఎమరుగా | శి ఘవన్ దాన్ నిలిబడి 

వుండడం వల్ల సజ్జన్కి సెగ కూడా చెయ్యలేడు. ఆయినా “మౌనంగా వుండలేక 

*రూడండి (తిభువన్ గారూ, ఏక పక్షంగా వుండడం ఆన్యాయం. సాలి [గాం 

ra తే నా చూపుకు ఆనలేదను కోండి. కాని మా వ్యవవిరంలో లాలాశానకీ 

శరణ్ ....” అంటూ ఆగిపోయడు కర్నల్. 

“ఆది సరే కర్నల్. ఇప్పుడు వారి పరువుకు సంబంధించిన సమస్య 

ఆయింది” 

"మా పరువు క్కూడా సంబంధించినదేనండి"' 

కశ నలో క్ ఆర ఆ (కో ఈ ఆ తళ 
సజ్జన: నువ్వు పద” ఆంటూ సజ్జన్ జబ్బ పట్టుకుని లేపాడు (తిభువన్,. 

ఆతనలా బరివంతం చేసోంటే సజ్జన్ కాదనలేక పోయ్యాడు. కర్నల్ 

ఆపలేక పొయ్యాడు సజ్జన్ వెళ్ళి పోయాడు. 

హర్ ఎక్సిలెస్సీగారి కారు వచ్చి రోడ్డు మీద ఆగింది. రాజాసా హెైవ్గారి 

నాయకత్వ ౦లో కొంత మంది శీమంతులూ, సమాజంలో పెద్ద మనుషులుగా 
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చలామణి ఆవుతోన్న పది పన్నెండు దండి ఘరానా వ్యకులూ గుడ్ర గూబల్లా 

ముఖాలు వెట్టి పళ్ళు ఇకిలిసూ నిలబడ్డారు. వాళ్ళ మధ్య వాళ్ళగౌరవ (పతిష్ట 

లకు ఐలి అవుతోన్న యజ్ఞ పశువులా సజ్జన్ నిలబడ్డాడు. సందులో జానకీ 

శరణ్ మేడ వరకు రెండు ఫర్హాంగుల దూరం హరెక్సిలెస్సీగారికి రెడ్ కార్పెట్ 

స్వాగతం కవ్వడానికీ నాస్రకం ఎధర్రగుడ్త తాన్లకు తాన్లు తెచ్చి పరిచారు, దారి 

పొడవునా వున్న (పతి ఇంటికీ ముందే ఓ గంప పూలు సప్తయి చేసారేమో ఆమె 

గారు నడుసోంటే రెండు వైపుల నుండి పుష్ట వర్షం కురిసింది. చె రా సా 

ద్వారాన్ని దాటి హర్ ఎక్సిలెస్సీగారు సందులోకి [పవేశించారు, సందు మొగలో 

[వవేశించగానే అంతకు ముందే కొయ్య ప్నాతల్లో మూనివుంచి లాపావుటి 

నూలుతో కట్టి వుందిన రెండు పూల దండలు తాడు లాగేటప్పటికీ వారి మెడలో 

పడి కంఠ సీమను ఆలంకరించాయి. జానకీశరణ్ మేడ దగ్గర ఇవ్వాళ ' అంతా 

"పేద్ద పెద్ద వాళ్ళేకనివించారు- పేరు మోనిన డాక్టర్లూ, ధనవంతులూ, (ప్రభుత్వా 

ధికారులూ, ఆ వీధిలో మోతుబర్లూ, నగరంలోని పేరు (పభ్యాతికల కళా కారులూ 

అంతా అక్కడే పోగయ్యారు, కొత్తా పాతా రెండు తరాలకు చెందిన చితకారులూ 

శిల్చులూ అమ్మగారికి స్వాగతం పలికే నిమితం శ్రీమంతుల గుంపుకు కొంచెం 

దూరంగా జరిగి మిణుగురు పురుగుల్లో మెరుస్తున్న చుక. ల్లా నిలబడి వున్నారు. 

భూదేవి ఆరోజు తనకు తాను ధన్యురాలై ంది. ఇంత మంది గొప్ప పంక ల పాద 

రూళి సోకిన ఆ సందు ఆరోజు తనలో తాను పొంగి పోయిండి. పోలీసులు గట్లి 

బందోబస్తు చేసారు. కర్నల్, కన్యా కలిని కార్య [కమాన్ని భగ్నం చెయ్య 

డానికి ఏదైనా ఎత్తుగడపన్ను తారేమోనని సాల్మిగాంమ్కూ, జానకీశరణ్ కూ 

ఇద్దరికీ సందేహంగా వుంది. 

ఎగ్జిబిషన్ పారంభోత్సవం జరగింది. హర్ ఎక్సిలస్సెగారి గుణగణాల్ని 

(ప్రశంసిస్తూ రాజాసాహెద్గారు చిన్న ఒపన్యాసం ఇచ్చారు. ఇక్కడి సజ్జ్ఞను 

లంతా ఎప్పుడూ గొప్ప రాజకభక్తులు గానూ, దేశభకులు గానూ [పాళన్నంపొం 

దిన వారేనని రాజా వారు తమ వుపన్యాసంలో పేర్కాన్వారు. సాలిగాంగారి 

నాయకత్యాన్ని కొనియాడుతూ సందర్భాను సారంగా సజ్జన వంచి. కూడా 

రాజా వారు రెండు వాక్యాలు పలికారు. 
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కాలీకి కట్టువున్న కారణంగా సాల్నీగాం మెకు ముందు నీల బడలేక 
కూర్చునే తన సహజధోరణిలో వుపన్యాసం ఇచ్చాడు. ఆయన సజ్ఞక్ష్' గురించి 

(పత్యేకంగా ఎక్కడా ఉటంకించకుండా ఈ జాతీయ సంస్థకు కళా కారులు 

దేశ వ్యావితంగా ఆందజేసోన్న సహకారానికి జోహారులు అర్పించాడు. ఈ 

సందర్భంలో పారంభో పశ్యాసం ఇస్తూ హర్ ఎక్సిలెస్సీగారు కళా (పాశస్యాన్ని 

గురించి సంశ్నివ ంగా నాలుగు ముక్కులు చెవ్చి, ఆంతర్జాతీయ (పథ్యాతి గచించు 

కున్న ఆ నగరంలోని కొంత మంది వృద్ధ కళా కారుల్ని గురించి తన వుపన్యా 

సంలో చాలా ఘనంగా పేర్కాన్నారు. ఈ కార్య క్రమాన్ని యేర్పాటు చేనీనం 

దుకు గాను రాజా సాహెబ్ గారిని అభినందించారు. అందరూ కరతాళ ధ్వనులు 

బేసోరు. ఎగ్జిబిషన్ హాల్లో పవేశించారు. హాల్లో ఆడుగు పెట్టగానే సజ్జన్ ముఖాన 

నెతు రు చుక్కలేదు. నగరంలోని లబ్ధపతిష్టులై న వ్యక్తుల ఎదుట, తోటి కళా 
కారుల ఎదుట ముఖం చూపించడానికి వీల్రేనంత అసవాజంగా ఎ a బిషన్ 

ఏర్పాటు చేశారు. ఒకే గోడ మీద ఏభై చ్మితాల్ని ఓకదాని పక్కనే ఒకటి 

వరుసగా తగిలించారు. ఇకపోతే శిల్పాల గురించి షావుకార్లకు బొత్తిగా తెలి 

యదు కాబోలు ఓ మేజాబర్డి తెప్పించి వాటిమీద అవన్నీ నిర్హక్షరంగా వుంచారు. 

వోల్లో వున్న అన్ని వస్తువుల్లోనూ ఒకటే ఆందరి మనస్సును ఆకర్షిసోంది. 
ఆది కరెంటు బల్చులో ఆలకంరింపబడిన భారత మాత, ఆమె చుట్టూ తిరుగు 

తోన్న సుదర్శన చకం. తమ చ్మితాలు అధోగతి పాలు కావడం చూసి కళా 

కారులంతా నిర్విణ్ఞులె పొయ్యారు. సజ్జన్ ఆయితే మొహం దా చేని జారు 

కున్నాడు. హర్ ఎక్సిలెన్సీ, ఇద్దరు ముగ్గురు పెద్ద హోదాగల అధికార్లు మినవో 
యించి రాజాసాహౌబ్, లాలాజానకీళరణ్ గార్లకు మరే విషయం పట్టడంలేదు. 

కర్నల్, కన్యా ఎప్పుడెచ్చారో ఏమో ఓ మూలి నిలబిడి వున్నారు. హర్ 

ఎక్సిలెన్సీగారు ఠీవిగా ఆడుగులేస్తూ వీలైనన్ని తక్కువ చ్మితాలు తిలకించారు, 

ముందు హర్ ఎక్సిలెన్సీగారు, వారి పక్కనే రావాసాహెబ్, వాళ్ళ వెనక బాగా 

బలిసి కండలు వేళ్లాడుతూ వున్న ఇద్దరు షివుకార్లూ, ఆఫీసర్లూ అలా ఓ కమంలో 

చిత్రాల్ని చూస్తూ ముందుకు నతవ సాగారు. నీనియర్ కళా కార్డు మాతం తమ 
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చితాలు (పదర్శించిన తీరు చూని బాధపడినా వెంటనే అకు ణ్ఞుంచి మౌనంగొ 

జారు కున్నారు, 

ఇంక అక్కడ మిగిలి పోయిన వారు సజ్ఞన్ తరానికి చెందిన యువ 

"చ్మితకారులు. వాళ్ళ ఈ విషయం చర్చించు కుంటున్నారు. ఆ (పదర్శనంతా 

చూసోంటే కరెంటు బల్చులతో వెలుగుతోన్న మూడు రంగుల జెండాను 

చూవించ డానికి ఇంత మంది కాళాకారుల చిితాల్ని తక్కు_వచేని (9 క్ష 1 

తూవింది నట్టుగా వుంది. [తివర్జ పతాకం, భారత మాత శిఖండిలా వున్నారు. 

ఈవంక పెట్టుకుని నలుగురు ధన వంతులు చితకళను తమకు వూడిగం చేయ 

డానికి వుపయోగిసు నట్టుగా వుంది. ఈ శ్రీమంతు లందరికీ తాళం వాయిస్తూ 

వారికి యేజంటుగా (పవరిన్తూ కళా కారులందరినీ దాసోహం ఆని వించాలని 

సజ్జన్ ఎత్తు వేస్తున్నాడన్న పుకారు బయలు దేరింది. 

ఆది విన్న కన్య ఎంతగానో బాధపడింది. కర్నల్ తూడా వున్నట్లుండి 

ఎక్కడికో మాయమయ్యాడు గాలరీ మీద వరుసగా తగిలించిన చితాల్ని "వ 

లోని జనం చూసూ పోతున్నారు. ఒక్క ముక్కు లో చెప్పాలంటే మ్ eo 

_వేక్షకులకు ఏమా తం అర్థమెనట్టు లేదు. కఖా (పదర్శనం ఎనరో కొంత 

మందికి డాంవీక _పదర్శనంగా వుపకరించింది 

ఒక యువ చితకారుడ్రె తే ఆక్కడ దేరిన జనాన్ని పుద్దేశిస్తూ ఈ చిత 

(పదర్శనాన్ని నిరసిస్తూ ఓ చిన్న స. కూడా తేన ల 

నాన్న, గొ గాంతుతడి ఆరిపోయేలా ఆరుసావ్ , SE కప్పు టీగాసీ ఫ_హోరం 

కానీ దొరకదురా, నీకంఠకోషేగాని. ఎవరా ఇవన్నీ పట్టించుకునేది టూ 

బనంలోంచి ఎవరో మహానుభావుడన్నాడు. మనం పేరూ 

కాకపోతే మరి ఈ వెధవాయిలేనా తెగపొడిచేసిండి ఆంటూ క sas 

కున్నాడు, (ప్రభుత్వమే వాళ్ళని విఐవీలుగా గు రించింది. 

తరఫున జరిగే ఏ కొర్యకమంలోనై నా ఈ ముఠావాళ్ళ వె 

నిన్నూ నన్నూ ఎవరోయ్ అడిగేది. ఆందుకే వాళ్ళు పొడిచేసినపాళ్ళన్ అంటున్నారు 

అని మొదటివ్యక్తి సమర్థించుకున్నాడు. మసం ఆంటే. వీళ్ళకు మర్యాద 
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లేనప్పుడు మనమేం లేకివాళ్ళం కాదుకదా వీళ్ళ చెప్పులకింద తొత్పల్లా నలిగిపడీ 

వుండడానికి. ఏడిరా సజ్జన్, ముందు వాడి భరతం పడదాం అన్నారు ఆంతా. 

వాళ్ళ ఆ గహావేళాల్ని పనిగట్టి కన్య వాళ్ళముందు వచ్చి నిలబడింది. 

యువ చి తకారుల్ని వుద్దశీస్తూ “సోదరులారా, కాంతించండి, ఆసలీ రభసకు 

మీ తోటి చితకారుడెన సజ్జన్ వర్మగారు ఏమాతం బాధ్యులు కారు, 

చితాలు సేకరిందేవరకు వారిని కాకా పట్టారీ పెద్దలంతా. తీరా సేకరించి వాళ్ళ 

చేతుల్లో వెట్టగానే పాపం సజ్ఞన్ గారిని చివరి నిమిషం వరకు ఈ హాల్లో ఆడుగు 

పెట్టని_సే ఒట్టు. అసలీ చితకళా (ప్రదర్శనం సాకుతో పెద్దపెద్ద వాళ్ళను 

ఇక్కడికి విలివించి తమ సొంత డబ్బా కొట్లుకోవాలని వీళ్ళ ఆకాంక్ష. ఈ 

రహన్యం మీరంతా ఎంత త్వరగా గ్రహా సే ఆంత మంచిది” 

ఇంతలో ఎవరో అన్నారు-”*_పదారం చేయించుకోవడం వీళ్ళ గుత్త 

వ్యాపారమైపోయిండి. సాహీరీవే తః ', కళాకారులూ, శాస్త్రవే తలూ ఆంటూ 

వెద్ద పెద్ద సమావేళాలు ఏర్పాటు చేసారు. వాటిలో ఏఏ నాయకులూ, ఉప 

నాయకులూ, వాళ్ళ వందిమాగధులూ పాల్గొందీ అందరి పేర్లూ, ఇంటి పేర్లతో సహో 
పేపర్లో మర్నాడు వస్తాయి. కాని ఆసలు నిజంగా సరుకున్న సాహీతీవే తలి 

పేర్లూ, కళాకారుల పేర్లూ మచ్చుకైనా కనపడవు”. 

"మీరెందుకు సహకరిసారు ? మీరు కూడా అటువంటి మరానా వారిని 

వుపేక్షించండి వెద్దవాళ్శమని చెప్పుకుంటున్నారే, ఈ నాయకుల్ని, వినాయ 

కుల్నీ మీరు కూడా ఐసామ్కరించండి. మానవుడిగా పుట్టి మానవత్వం లేని 
(పతివ్య క్రినీ ఐహష్కరించండి”. 

“ఈ వాడలోని జనసామాన్యం కళ ఆంటే ఏమిటో తెలిసుకొనాలని 

తహతహలాడుతున్నారనీ, ఈ (పదర్శన ద్వారా వాళ్ళకు విజ్ఞానం ఆందించ 

డానికి ఏలు కలుగుతుందని సజ్జన్ మాకు చెప్పాడు. ఒకొక్క చి[తం ఏఏ 

భావాన్నీ ఏ ఏ ఆదర్శాన్ని కల్లివుందీ తెలుపుతూ (ప్రతిచిత్రానికీ ఓ కార్డు 
తగిలిస్తాం ఆని చెప్పాడు”. 
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“ఆవును, మా అసలు వుద్దేశ్యం అదే. కానీ మాకా ఆవకాళమే ఇవ్వలేదీ 
నాయకులు. చితాలు రానంతవరకు (పాధయపడి తీరా చితాలు వచ్చిన తర్వాత 

ఈవిధంగా” | 

ఇంతలో అక్కడికి ఓ పెద్దమనిషి వచ్చి “మీరంతా ఇక్కడ ఇలాంటి 

మాటలు అనకండి, పక్కనే గదిలో వెద్దపెద్దవాళ్ళంతా-” ఆంటూ నసిగాడు. 

“ఎవరా పెద్దమనుషులు ? ఎక్కడరా సజ్జన్ ( ఆయన్ను పిలవండి | 

వాళ్ళ స్వార్ధంకోసం మన చితకళ పరువునే కుదువబెట్టారు 1” 

ఇదే ఆదనుగా భావించి కన్య అందుకుండి “చి కళా | పదర్శనం 

కోసం మేమంతా వేరేచోటు ఎంపిక చేసాం. ఈ ఇంటికి చాల దగ్గరలోనే. వాళ్టు 

ఈవిధంగా చితాల్ని స్వాదీనం చేసుకోకపోతే అసలు ఆక్కడే చిత (దర్శ 

నాన్ని ఏర్పాటు చేసివుండేవాళ్ళం, ఆ (పదర్శనకు [పపారంభోత్సవం కోసం 

“హర్ ఎక్సిలెస్సీ' గారికి బదులు చికన్ అల్లుకునే ఏ సామాన్య కళాకారిణినో 

విలిచేవాళ్ళం. మీరంతా అంగీకరిస్తే ఈ చితాలన్నింటిసీ ఇప్పుడే దించి“ 

“చి తాలన్నీ దించండి 1” ఆంటూ అందరూ ఆన్నారు. ఆవేశంలో కళా 

కారులంతా తమ చితాలన్ని దించడం [పారంభించారు. దూర్డానికి వచ్చిన 

జనంలో కొంతమంది కూడా వాళ్ళకు సాయం చేస్తున్నారు, 

ఆదే సమయంలో ఇద్దరు పోలీసుల్ని వెంటబెట్టుకుని లాలా జానకీశరణ్ 

కొరుకు రంగంలో (పవేశించాడు. “ఖబడ్డార్ ! ఎవరెనా చితాల్ని ముట్టు 

కున్నారో జాగ తః” ఆంటూ గద్దించాడు, సింవోలమధ్య నక కూతలా వుండి 

ఆయన బెదిరింపు, ఆ బిదిరింపుకు కళాకారులు ఎమా!తం అదరలేదు సరికదా 

ఇంకా ఆగ హావేశులయ్యారు, వాళ్ళని చూని మరికొంతమంది యువకులు కూడా 

నడుం బిగించారు. హాల్లో ఉది కత ఏర్పడింది. 

పక్క హాల్లో టీపార్టి ఇంచుమించుగా అయిపోతోన్న సమయంలో ఈ 

గోల జరిగింది. రాజాసాహెట్ గారికి కోపం నచ్చింది. సాలి గాం, జానకీశ రణ్ 
వాళ్ళు ముఖాలు చిట్లించారు. ఆహ్మాసితుల్లో గుసగుసలు బయ ల్రేరాయి. 
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ఎగ్జిబిషన్ హాల్లో నిలబడి | పజావాణీగా మారిపోయింది వనకన్య. కళా 

కారులందరూ కన్యను సమర్థిన్తున్నారు. వాళ్ళనాళ్ళ చితాలు దించుకుని తీసు 

కైళ్ళడానికీ ఆనుమతించక పోతే నగరంలోని ఆర్టిస్టులంతా ఏకమై ఓ సమావేశం 

వెటీ ఈ అన్వాయాని;, గరినూ తీర్మానం చెయాంలని మాటిమాటికి హాలో 
బి కి a బౌ Ps గ్జీ లా 

(ప్రకటిస్తున్నారు. పతికల ద్వారా కరపుతాల ద్వారానూ వాళ్ళ బండారం 

బయట పెడతామని అంటున్నాడు, 

“ఎవరినైనా విలవండి. పోలీసుల్ని వలవండి. ఈ చిశాల్ని మెము 

కక్క భ్రుంచి తీసు కెళ్ళి తీరతాం. లేకపోతే ఇక్క ణ్జ్డుంచి మా శవాలే వెళ్ళుతాయి," 

ఆంటూ ఊఉ దేకంగా కన్య వుపన్యనిసోన్న సమయంలో యిద్దరు నౌకర్లు నిచ్చెన 

మోసూ వోల్లోకి వచ్చారు. వాళ్ళవెంట మునిముసినవ్వులు వెదజల్లుతూ కర్నల్ 
వచ్చాడు. ఆప్పుడే వెళ్ళిపోవడానికి వార్ ఎక్సిలెంసీ బయటికి వచ్చింది. వారి 

వెంట వందిమాగధులూ బయటికి వచ్చారు. హార్ఎక్సిలెన్సీ వెనుక వెళోన్న 
లాలాజానకీశరణ్ ని వలుస్తూ కర్నల్ ఆన్నాడు-“లాలాగారూ, వాళ్ళ చితాల్ని 

వాళ్ళు తీసు కెళ్ళనివ్యండి. ఈ పోలీసుల్ని బయటికి పంవించండి. లేకపోతే 

రసభళంగం జరుగుతుంది. ఎలక్షన్ గెలిచిన ట్ర”. 

కర్నల్ని విషనాగుల్లా చూస్తూ రాజా సర్ ద్వారకాదాన్, లాలాకానకీ 

శరణ మొహం తీప్పుకుని ముందుకు వెళ్ళారు, కర్నల్ వాళ్ళ పాలిట 

విభీషణుడిలా తయారయ్యాడు. (వేక్షకుల్లో వచ్చిన ఆలజడిని సంవాకస్తూ 
దానికో నిర్మా తాత్మక మెన రూపం యిచ్చే (పయత్నంలో మునిగిపోయింది కన్య, 

గోడమీద నుంచి తీనిన ఏ ఒక్క చితమూ పాడవకుండా ఎలా వెద్దమ్మ 

ఇంటికి చేర్చాలి అన్నట్లుగా ఆమె ధ్యాసంతా ఆచి శాలపైనే వుంది. 

అన్ని చిత్రాలు డించేసారు. పోలీసులు కానీ జానకీశరణ్ మనుమలు 
కానీ ఎవరూ జోక్యం చేసుకోలేను. స్వయంగా కళాకారులే కూలీలుగా మారి 

స్వాభిమా వఠతో ఆన్ని చి తాలు దించి భుజాలమీద పెట్టుకుని మోసుకపోయారు. . 

జానకీశరణ్ వోల్లోనుంచి వియటికి వెళ్ళుతూ కర్నల్ ఓ (పకటన చేసాడు- 
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“సోదరులారా, రేవు సాయంతం వెద్దమ్మ మేడలో ఈ చితకళా పదర్శనానికి 

(పారంభోత్సవం చేయడానికి ఏర్పాటు చేసాం. దయచేసి మీరంతా తప్పక 

' వచ్చి మా కారక మాన్ని విజయవంతం చెయ్యాలని (పార్తిస్తున్నాం” ఆంటూ, 
BU థా 

లలి 
(పచర్శన విఫల మెనందుకు నిగ్గుతో ఆణిగిపోయిన అహంకారాన్ని చేతో 

పుచ్చుకుని ఎవరికీ తెలీకుండ జారుకున్నాడు సజ్జన్. 

(పదర్శనను విజయవంతం చేయడానికి సన్నాహాలు జరుగు తున్నాయి. 

ఆ సందర్భంలోనే కన్య కూగా కర్నల్ యింతి వద్దనే వుండి, ఈ కార్యక్రమా 

నికి [ప్రారంభోత్సవం చే సేందుకు చికన్ కుట్టుకునే ఎవరైనా ఆనాధ బీద కళా 

కారిణీని పిలవాలని ఆ సాయం[తమే చి|తకారులంతా సమావేళశమె తీర్మానించు 

కున్నారు. యువ చి తకారు డెన మదన్ ఈ (పసావన చేసాడు. శీతం సంవత్స 

రం నా చిత (పదర్శనకు [ప్రారంభోత్సవం చెయ్యడానికీ ఎ వె స్రాయినో 

ఏ గవర్నరునో, ఏ మంతిగారినో విలవకుండా ఆట బొమ్మలు వైరు శైనీ 

రాముణ్ణి కీలిచానని తన ఆన భవం చెప్పాడు. రాధాకమల్ ముఖర్తీగారు [వారం 

భోత్సవ ఉపన్యాసం ఇచ్చారు, మరి ఈ (పదర్శనాన్ని కూడా ఆలాగే 

ఎందుకు ఏర్పాటు చెయ్య కూడదని (పళ్న వేసాడు మదన్. ఆండరూ సరే 

నన్నారు. న కర్నల్ కూ, కన్యకూ ఈ (పసావన బాగా నచ్చింది, ఆ 

[ప్రకారం కార్య కమాన్ని రూపొండిందు కున్నారు. ఇవ్వాళ జరిగిన ఆవమానానికీ 

కేష్ప ఇలాగె నా జానకీశరణ్, సాలి గాంలు కక్ష తీర్చుకుంటారని క్త ర్న ట్ 

పూహించాడు. అందుకే యూవివర్తితే పావెసర్తూ, సావాతీ వేత్తలూ, [పతికా 

సంపాదకులూ మొదలెన మేథాగంతుల వర్గాన్ని నిలవాలని నిక్చయించు 

కున్నాడు. 

రాతి మూడు గంటల వరకూ ఈ విషయాలే చర్చించు కుంటూ కూర్చు 

న్నారు కర్నల్, కన న్యను. కన న్య మనస్సు ఏ విషయం మీదా స్థిరంగా నిలవడం 
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లేదు. మాటి మాటికి ఆమెధ్యాన సజన మీరకు వెళుతోంది, ఒకటీ రెండు పర్యా 

యాలు కర్నల్ ఇది గమనించి కూడా ఆతనికి తీరిక లేనందువల్ల మెదలకుండా 
వూరుకున్నాడు. ఒక విషయం తర్వాత మరో విషయం ఎన్నో ఆలోచిసున్నారు 
లౌడున్పీకర్డు తగిలించాలి. ఒకటి మేడలోపలా, మరోటి గేటు దగ్గరా. |పొనె 
సరూ, సాహితీ వేత్వలూ, చేరు మోనిన లాయర్లూ, జడ్తీలూ, డాక్టర్లు మొదలైన 

వారి చేత వుపన్యాసాలు యిప్పించాలి. వారంతా ఈ పదర్శన ఎలా వుందో 

తమతమ అభి పాయాల్ని వెల్లడిస్తూ వుపన్యాసాలు యిస్తారు. ఆప్పుడు [పజల 

మనస్సుల్లో వాత్తుకు పోతుంది. మధ్య మధ్య భజనల రికార్డులు వేయాలి, 

ఆంటూ ఆలోచిస్తోన్న కర్నల్ మనసులో చటుక్కున ఓ ఆలోచన మెరుపులా 
మెరినింది. “బిన్నో. లక్షల విలువచేసే ఆలోచన తట్టింది. ఎగ్జిబిషన్ మూడు 
రోజులు జకుపుదాం. మూడు రోజులూ వ్ల్రలకు మిఠాయి పంచి పెడదాం, మవో 

అయితే రోజూ ఓ వెయ్యి ప్యాకెట్లు, ఐదారు వందలు ఇరు వుతాయి. పెద్ద 

మనువులంటూ గుట్టు చప్పుడుగా నలుగురికి శినిప సే ఎవ్పరు చూశారు! విల 
లకు పందామంటే మన వేరు చెప్పుకుంటూ స్తూకంతా తెడగుతారు. వీమాలోేది 

స్తున్నావ్” అని కన్యను విడచి ఆచ అభివాయం స కర్నల్. 

“ఏమీలేదు. మీరు చెపుతోంటే నేను వింటున్నాను. మంచి ఆలోచనే. 

ఆయిదారు వేలమంది బలలికీ పంది పెట్టాలి శామురుటాను. కాగి మరీ ఆంత 

భిర్చు-” 

"చూడు బిన్నో, సజ్జన “రించి పబారందాగ క వలదు. "ఆలాషటి 

పనేవుంటే నేను నీళ్ల నములుతూ కూడ్పుంటానాక ఆశ”. మానన్క. పరిస్థితిని 
నీకు కళ్ళకు క రుటట్టు చెప్పులూ. ఎను ఖం ౯ చెన్నుకొని ఆయ్యగారు లోలో 

పలే రునరుసలాడుతూ వుంటారు, మనసిమిత3 నేనా ఐక్షీలాల్ రోడ్డు 
మీద బాధ్యతారహితంగా కాచు పనిని ఒలంటోక్ వె Eh eT కంట్లో నౌకర్షం 

దరఠరినీ ఏదో ఓ వంక వెట్టుకున కులు నేసిషుంటాగు. బాగా తప్పతాగి... 

అప్పుడప్పుడు తాగే దురలవాటుంకి సజ్జక్కి_ ఇదో దుర్గుణం వుంది అతనిలో, 
ఆసలు విషయం యేమ్టంటడే విన్నో, యుక్త వయస్సు వచ్చిన తర్వాత చాలా 
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సంవత్సరాలు [వివ్యుచారిగా వున్నందు వల్ల ఇటువంటి వ్యసనాలు అబ్బుతుం 

టాయి. ఆలాగే సజ్జన్ లో కూడా ఆటువంటి లోపాలు వచ్చాయి. లోపాలు 

ఎవరిలో లేవు, వాటిని గురించి నువ్వు బాధపడకూడదు” 

““ఆబ్బే లేదండి. ఆతాంటి దేమీలేదు. అ మీరే మంటున్నారు. ఐదారు 

వేల మంది విల్లలకు మిఠాయి.” 

ఆమె మాటలకు పక్కున నవ్వుతూ కర్నల్ అన్నాడు- “ఐదారు వేల 

మందికి మిఠాయి తప్పకుండా పంచివెడతాను,న ఇప్పుడు కాదు. నీముహూర్తం 

ఠోజాన. ఇపుడయితే వెయ్యి ప్యాకెర్తి పంచేది”. 

వాళ్ళిదరు మాట్లాడు కుంటూండంగానే టెలిఫోన్ వచ్చింది. జగత్ చంద్ 

వారబ్ చంద్ ల్గ్గర స వన వచ్చింది. ఫోనులో క రాజా 

సాహెబుగారు కర్నలూ సజ్జన్లవై కోపంగా వున్నారు, ఇప్పుడే కొద్దిసేపటి 

[కీతం కొంత మంది ముఖ్యులతో ఓ సమావేశం జరిగింది. జానకీశరణ్ సాలి గాం 

కూడా ఆ సమావేళాని కి వోజరయ్యారు. మీ [పవర్నన వాగాలేదస ఎవరో ఆడ 

కమ్యూనిస్తు తా గకర్, తో న్ సంబంధం వుందని మీవై ఆ సమారేశం ఆరో 

వీంచింది. మీరు కమ్య్యూస్ సిస్టు వా తో చేతులు కలుపు తున్నారు ఆందు వల్ల 

రేపు మీరు ఒక్టిబిషన్కు [జల్ అప చేసే వేళకు లాలా rr గద ఇంటి 

ఆరుగు మీద లౌడ్ స్పీకరు వెట్టి, పేరున్న నలుగురు వ్యకుల్ని విలిపించి మీటింగు 
పెట్టి మీ. పశ రను పచారిం చెయ, డానికి తీర్మ్నానించు కున్నారు కొ రోజుల 

(| 

[కీతం సజ్జన డాబా మీద నుంచి గడిచిన | వేమాయణం గురించి సజైనని సంశా 

యిషీ ఆడ ౨” తర్మానించ బడీంగ ని కర్న య్ కు చెప్ప మన్నారు. సమావేశంలో 

పాసయిన తీర్మానాసకి రాశాసొహెబీ గారి త ది కాన వనికి చాలా 

[పాధాన్యం వుంటుంది. రేపు జరగబోయే మీటింగుకు రాజాసాహెదిగారై తే 

స్వయంగారారు కాని మీటింగుకు రావలనిందగా చాలా మండి షరాబులకు 

సోన్ చేసారు రొజా” హె” అంటూ ఫోన్లో ఐవతలి వ కి తెలియ జేశాడు. క 

[పకాంతంగా ఆన్న వన్నాడు కర్నల్, చవర కర్నల్ ఖఇండీతంగో జ" త్ 

చంద్కి భౌనులోనే చెపేశాతు_ “చూడండి మామనసు,లో ఏముందో ఆ ఎ a 
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స ర్యేళ్వరునికి తెలుసు. ఆ ఆమ్మాయి గురించి నా మనస్సులో ఏ దుర్మార్గ పు 
ఆలోచన వున్నా గురువుగారి పాదాల మీద ఒట్టు. కర్మల్కు చెడ్డంటే భయం* 
చెడ్డ వేరంచే భయంలేదు సుమా” అంటూ ఫోను వె బ్రేసాడు. 

వాతావరణం చాలా ఉది కంగా వుండి, కన్యకు విషయం ఆంతా 

కర్నల్ చెప్పక పోయినా ఆమె పరిస్థితిని ఆవగావాన చేసుకుంది. ఒకచెంప 
[కోధంతోనూ మరో చెంప నిగ్గుతోనూ కంద గడ్డలా అయింది కన్య ముఖం. 

కర్నల్ నవ్వుతూ "భగవంతుడు ఏపని చేనినా మంచి కోసమే చేసాడు. రాజా 
గారి జాతకంలో కూడా పరువు పోయేటట్టు రాసివుంటే ఎవరు తవ్పించ గలరు, 
ఇంత వరకు సాలి. గాంతోనే మఘర్షణపడడానికి నిర్ణయించుకున్నాను. ' ఇప్పుడు 
కోటీశ్వరునితో కూడా కయ్యం ఆందుకోవాలని వుంటే తప్పక అందుకుంటాను. 
బిన్నో, ఈ కర్నల్ ముక్కుకు సూటిగా పోతాడు. ఎత్తు కు పైఎత్తులు వేస్తాడ, 
సూటిగానే గెలుపు పొందుతాడు. సూది దూరని చోట శలగపార దూర్చాలని 

చూస్తారు. వీళ్ళు నేనింత వరకు ఆ మూర్గంలో పడలేదు. ఎదుటి వ్యకి యొక్క 
హోదాలు బట్టి ఎత్తు వేస్తాను. చిత్తు చేసాను. రోగి రుగ్గతనుపట్టి డాక్టరు 
మందు రాసినట్లు. వీళ్ళ ఎత్తు గడక్షు విరుగుడు రేవే వేయపోతు న్నాను. 
ఏమితో తెలుసా? రేపు నిన్నూ, నీ ఒడినగారీని పెద్ద పెద్ద వాళ్ల ఇళ్ళకు ఆహ్వా 
నించే నిమిత్తం పంపు తున్నాను. ఏమి చెప్పను? సమయానికి ఈ సజ్జన్ గాడు 

వెంటిలా తయారయ్యాడు. ఇవ్వాళ్ళే దెల్మిగాం కొట్టి మహీపాల్ని వలివిస్తాను. 
లిన్నో, నా యత ఓ వ్యాసం తయారు. చేని (పచురించు. ఏమికాయాలో 
సూలంగా సీకు చెబుతాను...." 

కన్య ధ్యానము[ద వహించింది. మళ్ళీ రాళ్ళతో డీ కొనడానికి ఆమె 
బీవిరం సన్నావాం అవుతోంది. కానిప్పుడు సజ్జన్ని పోగొట్టు కున్నట్లు ఆమె 
మవస్సు చెబుతోంది. సొజ్జన్ ఆమె బీవితంలోకి రావడం ఒక శాపంగా పరిఆ 

మించింది, నిరాధారాన్ని ఆధారంగా ఎంచి ఆమె గర్వపడుతూ వచ్చింది. ఎంత 

మోసం జరిగింది. 
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ఎగ్జిబిషన్ శో పాటు మహిళల సమ్మేళనం విజయవంతం కావడంతో 

రాజాసాహెన్, లాలా జానకీశరణ్, సాలిగాం జైస్వాల్ తెలివి తక్కువాళ్లలా 

తేలి పోయాగు. జనసంఘ్, (పజా సోషలిస్ట్, కమ్యూనిస్టు మొదలైన అన్ని (పతి 

పక్షాలకు లౌడ్న్పీకర్ర ద్వారా కాంగెసుకు వ్యతిరేకంగా సరికొత్త ఫక్కీలో 

[పచండంగా [1పచారం చెయ్యడానికి అపూర్వ ఆవకాశం దొరికింది. వనకన్య 

తం;డి అరెస్టు కావడం, వనకన్య, సజ్జన్ మధుర వెళ్ళి సాక్షాధారాన్ని "సేకరించడం 

అద్భుళంగా. ఆసకి కరంగా, గగుర్పాటు కలిగించే విదంగా కథగా అల్లి (పతి 

పాల వాళ్ళు |పచాడొం చెయ్యడం మొదలెట్టారు. సజ్జన్ - వనకన్య ఈ జంట 

పుకార్రలోనూ ఎలక్షన్ వాతావరణంలోనూ ఆధునిక లై లామజ్నూల్లా చ్మితించ 

బడసాగారు. ఈ పార్టీల లౌగ్ స్పీకర్ల హడావుడి మధ్య కర్నల్ లౌడ్ స్పీకర్ 

కూడా రాజకీయాలతో తనకేమీ (పమేయం లేదని మాటి మాటికి వినేవాళ్శ 

చెవులు చిల్లులు పడేలా ఆరుసోంది, “న్రీజాతి మీద జరుగుతున్న ఆత్యాచారాలనే 

మేము ఖండిన్తు నాం. ఈ ఎలక్షన్ సందడిలో కూడా తెలివిని కోల్పో వద్దనీ 
ఇంగిత జ్ఞానాన్ని వుంచుకోమని మనవి చేస్తున్నాం. ఎలక్షన్లు జరిపే పయోజ 

నాన్ని నిద్దింప చెయ్యమని మేము (పజలను యాచిసున్నాం” అంటూ (పక 

టిస్తోంది. 

మూడో రోజు సాలిగాం |పచారం ఫక్కీయే మారి పోయింది. [పచారం 

కోసం వార్డులోకి ఇద్దరు మంతి వర్యులు వచ్చారు. వాళ్ళ కార్లను చుట్టుముట్టి 
తిల్రేసోయసాగారు (ప్రజానీకం. వాతావరణంలో రోజు రోజుకు వేడి ఎక్కు 

వవపుతూ వచ్చింది. 

కర్నల్ -సజ్జన్, సాలిగాం-లాలా వానకీశరణ్ ఈ నలుగురి మధ్య 

సఖ్యత కుదిర్చే నిమి త్రం నేఠ్రూప్ రతన్. ఒక మంతిగారు కలిని టికి విలిచారు. 

సజ్జన్ రాలా డీలాగా వున్నాడు. చిత పదర్శనం మహిశల మేలాగా మారడంతో 

అతనిటువై వు రావడమే లేదు తగిన గాలి పటంలా అయ్యాడు చి(త్రను 

ఆయుధంగా గహించి తనలో వున్న సత్యం మీద ఎన్ని దెబ్బలు కొట్టు 
కున్నాడో కాని అతనిలో చైతన్యమే కుంటిదై పోయింది. అంతర్యంలోని 
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విషాదం అతన్ని చలనంలేని రాయిలా మార్చేసింది. రెండు రోజులుగా ఎన్నాళ్ళ 

నుంచో పనిచేసోన్న అతని దగ్గర చనువుగా తిరిగే నౌకర్లు కూడా సజ్జన్ గది 

లోకి వెళ్ళడానికి జంకుతున్నారు. తటపటా యిస్తున్నారు. వాళ్ళ యజమాని 
కోపగించుకున్నా వాళ్లు సహించేవాళ్ళే, ఆతను వాళ్ళను ఆజ్ఞా వించడం మానే 
సాడు. ఆఖరికి ముత్తుగూడా సేవించడం లేదు. నిగ రెట్టయినా తాగడంలేదు. టి 

కాపీలు కూడా మామూలుకన్నా ఎన్నో రెట్లు తక్కువ. బెల్లం కొట్టిన రాయిలా 

ఎప్పుడూ కూర్చుని వుంటాడు. అపుడపుడు పెదిమలు ఆడిసాడు. వెద్ద 

దీవాన్ బీ కర్నల్ షాపుకు వెళ్ళి వృతాంతం ఆంతా సవిస్తారంగా మనవి చేసాడు, 

(పదర్శన వాడావుడిలో తిరుగుతున్న కారణంగా కర్నల్ని కలవడం కుదరలేదు. 

ఎలాగైతేనేం కర్నల్ కలిస్తే, “నేను తీరిగ్గా వచ్చి అన్ని చక్క దిద్దుతానులే” 

అంటూ అభయం ఇచ్చాడు. 

“మరేం లేదను కోండి, వారి మేజా బల్ల [డాయరులో ....”" ఆంటూ ఆగి 

పోయాడు దీవాన్, 

“మీరు ఆతని గదిని వేయి కళ్ళతో కని వెట్టి వుండండి” 

“అది సరే అనుకోండి అయినా...” 

= మీరు నిశ్చింతగా వెళ్ళండి, అలా జరగ కూడదని నేను జోస్యం 
చెప్పలేక పోయినా సజ్జన్ స్వభావాన్ని నేను బాగా ఎరుగుదును, ఆతనటువంటి 

ఆఘాయిత్యానికి పాల్పడడు!". 

కర్నల్ కారు పగలు పవ గంటలకు సజ్జన్ ఇ౨టి దగర వనకన్యను 

దిగ ెట్టింది. 

కన్య ఆతని గదిలో అడుగు పెర్దెసరికి సిగరెట్టు తాగుతోన్న సజ్ఞన్ 
కనివించాడు. దగ్గిరగా వేసిన తలుపులు తెరుచు కోగానే ఆతను కన్యను చూని 

నిర్హాంత పోయాడు, సర్చిలెటు వెయగానే దొంగ తనం చేస్తోన్న వ్యక్తి పట్టు 
బడిన వాడిలా అతను సిర్దాంత పోయాడ వ తన నిగ రెట్టును 

ఆరచేతిలోకి, ముడి చాడు, ఏదో పాపం చేనిన మనిషిలారెందరలో ఆతని ఆర చేతికి 
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చురక ఆంటుకుంది. అప్పుడు కాని ఆతను ఈ లోకంలోకి రాలేదు. ఏమీ 

జరగనట్టుగా అతి మామూలుగా చిరునవ్వు నవ్వుతూ కన్య అతని వైపు చూపోంది. 

వగ్గిరగా వచ్చి తన కోటు అతని ఒకో వేస్తూ “ఆర్షిస్టుగారు ఏదో మూడ్ లో 

వున్నట్టున్నారు" అని చమత్కారం విసిరింది. తన ఐదు వేళ్ళూ ఎండిపాయిన 

అతని తీలలో దూర్చి అతని కళ్ళల్లోకి చూస్తూ “చూడండి, ఇంక మీరు ఈ ఆర్టిస్టు 
మూడ్ లకి స్వస్తి చెప్పాలి ఆటునంటి వాటిని దరిదాపులకు రానివ్వను సుమా. 

నాగురించి మీరు కొన్ని ఒదిలెయ్యాలి మీ గురించి నేను కొన్ని ఒడిలేస్తాను. 
ఒప్పందం ఇష్టమేనా?” ఆంది, 

మొదట ఎంతో తడబడుతూ ఆమె కళ్ళల్లోకి చూడ గలిగాడు సజ్జన్. ఆ 

రెండుకళ్ళు అనే ధర్మా మీటరులో తన ఉష్షత కొలుచు కున్నాడు. వూగిస లాడు 
తోన్న సజ్ఞన్ హృదయం కన్య కళ్ళలో తన స్థిరత్వాన్ని పరీక్షించు కుంటూవుంది 

అలాగే కన్య కళ్ళు కూడా భయం, పట్టుదలా, సరళత్వాన్ని నిండుకున్న సజ్జన్ 

చూపుల్లో తాము ఎంత వరకు నిలవ గలిగిందీ చూచుకో సాగాయి. కొంచెం 
దూరంగా జరిగిన కన్య అంది. “నవ్వు నమ్ము, ఈ నాలుగు రోజులూ పని 

. మూలంగా రాలేక పోయాను. నువ్వు జ్లాపకంరాని క్షణం అంటూ లేదు.నీ 

మూడ్ నన్ను మొదలే షాకు తినివించింది. తర్వాత ఈ [పదర్శన, సాంఘిక 
పోటీ మనస త్యం అనేది నాలో కొత పాణం పోసింది. మేము ఇంతటి 

సంఘర్షణ ఒక (పయోజనం కోసం చెయ్యాల్సి వచ్చింది”. 

విషాదచ్చాయలు ౨లుముకున్న సజ్జన్ మనస్సులో కన్య తన మాటల 
ద్వారా అకళ్ళాతుగా సంచలనం రేపింది. కన్య మంచి హుషారుగా వుంది. రెండు 

మూడు రోజుల నుంచి వుక్కిరి బిక్కిరై వేడెక్కి పోయిన ఆతని వృదయాన్ని 

ఆమె ఒకొక పలుకూ గులాబీపూల మీద నుంచి వస్తోన్న ఒకొ్క్కాక్క గాలి 

తెరలా గుబాళస్తోంది. ఆమె ఏ సంఘటన గురించి చెబుతోందో దాని కథానాయ 

కుల్లో సజ్ఞన్ కూడా ఒకడు ఏమీచేయలేని సజ్ఞన్ మనస్సుస్ఫూర్తి పొందసాగి 
వుండి కూడా తనకూ సజ్జన్కూ మధ్యవున్న ఇంకో తెరను ఎత్తి దగ్గిరకు 

వచ్చింది. - 
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"ఇవ్వాళ రెండు గంటలు విశ్రాంతి తీసుకోవడానికీ వచ్చాను. ముందే 

దైనా ఫలహారం చేయించు. గంటా గంటన్నర తర్వాత భోజనం చేని వెళ్ళి 

పోతాను” ఆంది కన్య. 

ోరకావలనింది తెవ్పించుకో” 

“ఆరోజు నుంచి నీ నౌకర్ణకు ఆజ్ఞలు ఇవ్వ కూడదని శపథం చేసాను” 

సజ్జన్ లేలాడు. కింద వున్న న్విర్ నొక్కడు, కన్యవైపు చూస్తూ, 

“నేను అతని కొరకు” 

తలుపు తెరిచి నౌకర్ సంచిత్ సింగ్ భుజాన తువ్వాలు వేస్తుకుని వాళ్ళ 

ముందు వోజరయ్యాడు. 

“ఠాకూర్. ఇవ్వాళ్లి నుంచి ఇల్లు వీరిది. నాది కాదు- మరెవ్వరిదీ కాదు. 

ఆర్థం ఆయిందా?” ఈ మాటలు చెపోంటే సజ్జన్ కండరాలూ, వెన్ను వూ సా 

అదిరాయి, బాగా నిషాలో వన్న వానిలా అతని శరీరం కదులుతోంది. సజ్జన్ 

నిగహించు కున్నాడు. ఆయినా మైమరపులో అతని వేలు స్విచ్మీదే వుండి 

పోయింది. బయట ఆలాగంట మోగుతూనే వుంది. సంబిత్సింగు తెలినివుండి 

కూడా ఏమీ చెయ్యలేని స్థితిలో వున్నాడు. కాని ఆతని చేష్టల్ని బట్టి కన్య దృష్టీ 

సజ్జన్ చేతివైపు వెళ్ళి ఆమె పకపక నప్వుతూ అంది= “ఇశంటను కొంచెం 

కనికరించండి”, 

ఆంతలో ఆరుగురు నౌకర్లు పరుగతుకుంటూ వచ్చారు అక్కడికీ. సజన్ 

తన పరధ్యానానికి నవ్వు కున్నాడు. నౌకర్లకేమి చెయ్యాలో బోధపడలేదు. 

ఎలాగైనా వాళ్ళ యజమాని మళ్ళీ మామూలు మనిషి ఆయ్యాడనీ ఇప్పటికీ 
ఆసలై న ఆ యింటి కోడలు వచ్చిందని సంతోషించారు, నవ్వుతూ నౌకర్లతో 

సజ్జన్ ఆన్నాడు. ళో పీరు ఎలాగె నా వచ్చేసారు గనుక మీకు యీనాం ఇస్తాను, 

ఆందరికీ ఒకు నెల అదనంగా జీతం. ఇకనుంచి వారి ఆజ్ఞపాటిస్తూ వుండండి". 
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కామేడ్ మనస్తత్యం కల కన్య మనస్సుకు ఇది నచ్చలేదు. అంతలో 

కన్యవె పు చూస్తూ సజన్ అన్నాడు-- “ఇప్పుడు ఆజ్ఞా పంచండి” 
కొల = జ కా 

జీవితంలో అలవాటు పడని వాతావరణంలో అలవాటు లేని పెత్తనం 

చలాయించడానికి కన్యకు నిగ్గు అడ్డం వచ్చింది. ఆమె చెంపలు ఎరబారాయి. 

“ఏమిటీ తమాషాచేస్తున్నావ్. చెప్పు వాళ్ళకు” ఆని అంది. 

అందరి ముందు మొండిగా తలవూపుతూ ఆన్నాడు సజ్జన్ - 'ఉహూ(. 

నువ్వే చెప్పు” అని. ఎంతో కష్టంతో నౌకర్షను చూస్తూ చూడకుండా కన్య 

చెప్పింది - "ఏదో ఒకటి ఫలహారం చెయ్యడానికి తీసుకురంది. లోజనం.... 

గంటన్నర తర్వాత”, 

“ఏమి “మెనూ” చెపుతారు?” 

కన్య ధర్మ సందేహంలో పడ్డ ది- “ఇవాళ మీ యిషమొచ్చింది చేని 

తీసుకురండి. నేనిక్కణ్నుంచి ఒంటిగంటన్న రకు వెళ్ళిపోతానని జ్ఞాపకం వుంచు 

కోండి” 

నౌకర్లంతా వెళ్ళిపోయారు. ఇద్దరూ పరస్పరం సరికొత్త చూపులతో 

చూచుకున్నారు. సజన్ పూర్తిగా సంభాళించుకోలేదు. ఆయినా కన్యతో తన 

కున్న అనుబంధాన్ని (పకటస్తోంటే, కౌ త్తజీవితంలో ఆడుగు వెడుతుంటే ఆతను 

మళ్ళీ కాలు నిలదొక్కు కుంటున్నా డనివించింది. చితతోకలిసి ఆతను మొండిగా! 

వ్యవహరించిన దానికి | పతిఫలంగా ఆతని అంతరంగిక చైతన్యం మీద జడత్వం 

ఆనే మందమైన పౌర వ్యావించిపోయింది. ఆది యిప్పుడు తొలగిపోతోంది. 

మంచు గడ్డలా గడ్డకట్టుక పోయిన అతని మనస్సు కన్య మాటలనే సూర్యరశ్మి 

తగలేనరికి కరిగిపోతూ తృ విగావుంది, జాగతగావుంది. రుగ్మతను పోగొట్టు 

కుని స్వస్థతను తిరిగి పొందుతోంది. 

సాలి గాం. లాలాజానకీశరణ్ లతో సఖ్యత కలపడానికి కర్నల్, సజన్లను 

ఆరోజు ర్యాతికే విలిరాడు సేఠ్ రూప్రతన్. ఆ సందర్భంలో ఓ మంతిగారు 
కూడా వస్తే రావచ్చని తెలిసింది. ఈ సమావేశానికి వనకన్య రావడం అవసరం 

438 



ఆనీ ఆమె అభి పాయం తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యమని కర్సల్ పటుపట్లాడు. 
జ ల 

సరే అనక తవ్పిందిశాదు సేర్ రూప్రతన్కి. 

పగలంతా సజ్ఞన్కి హుషారుగా గడిచింది. గతించిన నాలుగురోజుల తన 

అనుభవాలు సజ్జన్కి చెవ్పిండి కన్య. ఎగ్జిబిషన్ కి రమ్మనమని తాను ఎవరెవరికి 

ఇళ్లకు వెళ్ళి ఆవ్యోనించింది॥ వాళ్ల వాళ్ల యిళ్లలో ఆమె ఏమేమి చూసిందీ 

అన్నీ -చెవ్పించె. [పదర్శనలో చ్రేల సంభాషణలూ, వాళ్ళ నడవడికా వాటి 

గురించి తనకు ఎలాంటి అనుభవాలు కలిగిందీ ఇవనీ, ఆమె పూస! 

చెబుతోంటే సజ్జన్ తన్మయత్వంలో కాను చేసిన పాపానికి పళ్చాతాపం చెంద 

డానికి కూడా వ్యవధి దొరకలేదు, కన్య ఎంతో వుతాాహంగా కనెవించింది. 

మాట్లాడు తోం కే ఆమె పారవళ కం చెందుతోంది. ఏదో కలను పంచుకున్న 

ట్లుగా వుంది. ఆతనిపై చెరగని ముదవేనింది కన్య. చెళ్చేటప్పుగు ఆమె చేతి 

వేలి మీది రవ్వలు పొదిగిన వుంగరం ఎంతో ఆందంగా కనపడింది, కన 

వెళ్ళిపోయిన తర్వాత పగలంతా వో పోగొట్టుకున్న వానికా న్సన్వాడ్తు సజ్జన. 

బాబారామ్జీ గుర్తుకొచ్చాడు. అతని ఆకమానికి ఓసారి వె? 

నిశృయించుకున్నాడు. 

అపరాహ్నం ఎండ గోమతీ ఒడ్డు వె పాకుతోంది. బాబాగారి ఆ;శమం 

లోని విచ్చివాళ్ళు పరుగుతీస్తున్నారు. బాబాజీ ఎండలో నిలబడి వాళ్లు పరుగు 
తీస్తోంది చూసున్నారు. 

స్నానాల రేవుదగ్గరకు చేరుకున్నాడు సజ్జన. దాబాగారిని కలుసుకోవ 

డానికి ఆతను ఎందుకోసం నిరీక్షిస్తున్నాడు. ఆయినా మనసు చిక్కపట్టుకుని 

ముందుకు వెళ్లాడు. బాబా సప్దన్ ని చూడగానే బోగినోటితో కిలకిలమంటూ 

నవ్వుతూ తన రెండు చేతులూ సాచాడు. బాబాకు నమస్క-రిద్దామని ఒంగు 

తోందే ఆతని భుజాలు పట్టుకుని లేవి గట్టిగా కాగలించుకుంటూ మిమ్మల్ని 

చూస్తే కోట్ రూపాయల ఖజానా దొరికినట్టుంది రామ్జీ. మీరు చాలా జాగు 

చేసారు ఇక్క డికి రావడానికి” అన్నాడు. 
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విచ్చివాళ్లందరి చేత నియమానుసారంగా వ్యాయామం, దైవ [పార్థన 

చేయించి సర్పగంధి మూలికను తొలగించిన తర్వాత నిశ్చింతగా బాబా సజ్జన్ 

దగ్గరకొచ్చి మాటా మంతీ మాట్లాడాడు చాలాసేపటి వరకు, పళ్ళాత్తాపానికి 

మించినది [ప్రపంచంలో మరేమీలేదు. ఇదోరకంగా అనుభవమే ఆయిందని 

ఎందుకు ఆనుకోకూడదు? ఇప్పుడా ఆనుభవం వల్ల లాభం పొందండి. ఎందుకు 

విచారించడం? గతించినదాన్ని మరిచిపోండి. గతించబోయే రేపు గురించి ఆలో 

చించండి” ఆని సలహా ఇచ్చాడు బాబారామ్జీ 

బాబాదగ్గర శలవు తీసుకుంటూంటే “ఎవరి ఆధి పాయం ఎలాపున్నా 

ఈ [పపందం గురించి నాకొక నిశ్చితాభి పాయం వుంది రామ్జీ, నావరకు నేను 

జగర్మిధ్య అనుకోను, భగవంతుడు సత్యమైతే అతను సృష్టించిన ఈ చరా 

చర జగతు కూడా సత్యమే. అది సత్యమైనప్పుడు దాన్ని నిస్సంకోచంగా 

ఆనుభవించాలి. అసత్యం ఎక్కడున్నా సరే దానితో దృఢంగా పోట్లాడు'' 

ఆంటూ బావా అతనికి (ప్రబోధం చేసాడు. 

ఆలాగేనంటూ సజ్జన్ బాబాగారి పాదాలు స్పృశించాడు. ఆతని మనను 

బాగా రేలికపడింది. తన మనోవికారాల్ని బాబా ముందు వెళ్ళబోని పరిశళుభం 

చేసుకున్నాడు. ఆతనికి వూరట కలిగింది. చిత గురించి బాబా ఓ అమూల్య 

మైన సలహా ఇచ్చాడు- "ఎక్కడైనా మంచి వరుణ్జి చూసి ఆమెకు వివాహా 

చేసెయ్యి. ఆమె ఏదైనా పని చెయ్యతలచుకుందే ఆమె నాపనిలో (_వవేళ చెట్టు, 

భరణానికి ఏదైనా ఇయ్యి. నిరుద్యోగిగా వుండతలచుకుంటె ఏమీ ఇవ్వొద్దు. 

పనికిమాలినవారి పట్ట జాలిచూపడం మానవత్వం అనివించుకోదు" 

సాయం్యతం నజ్జన్ వెద్దమ్మ మేడకు వెళ్లాడు. మేడలో మహిళల మేలా 

జరుగుతోన్న కారణంగా వర్మ ఇంబిగుమ్మంలోనే కుర్చీ వేసుకుని కర్నల్ 

కూర్చుంటున్నాడు. సజ్జన్ కూడా ఆక్కడే కూర్చుండిపొయ్యాడ, సందంతా 

ఆడవాళ్ళతోనూ గోలచేసోన్న కురకారుతోనూ సిండీపోయిఆది. మేలా చాలా 

విజయవంత గా నడుసోందని సజ్లన్కి చెప్పాడు కర్నల్. కార్య కమం 

యావత్తూ కన్యే చక్కగా నిర్యహిస్తోంది. కుట్లుపని చేనిన చాలా దుప్పట్టు, 
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దిండ్రూ, గలీబులూ, రుమాళ్లూ ఎగ్జిబిషన్లో చాలా అమ్ముడుపొయ్యాయి. ఆడ 
వాళ్ళు, టీ, కిళ్ళీ, కారంబజ్జీలు, శనక్కాయల దుకాణాలు పెట్టారు. కన్య యువ 

తులకు నాయికగా తయారైంది, ఎంగిలాకులు తీన్ ఎప్పటికప్పుడు పారవేయ 

డానికోసం పదిమంది ఏల్తలు ఎప్పుడూ నిద్ధంగా వంటాడ. వాళ్ళ నేర్పూ, 

ఓర్పూ వల్లనే అంత చిన్న జాగాలో అంత వెద్ద మేలా ఎర్పాటు చేసినా పరి 

శుభతకీ కొరతలేకుండా కాపాడకలుగుతున్నారు. విలల నృత్యం, గానం, చిన్న 

చిన్న నాటక కార్యక్రమాలు బాగా సాగుతున్నాయి. ఆమ్మకం కూడా పోత్సా 

హకరంగావుంది, ఇలాంటి ఎగ్జిబిషన్నే అమీనాబాద్లో యేర్పాటు చేయబోతు 

న్నానని మాటల సందర్భంలో కర్నల్ చెప్పాడు. గోడల మధ్య నరకకూపాల్లో 

నలిగిపోతూన్న ఏంతోమండి స్త్రీలకు ఇలాంటీ పదర్శన ఎంతో సంతోషాన్నీ' 

వూరటనూ కలగ్ంచింది. వాళ్లలో రీ కొత వుత్సాహం వెల్రివిరినింది. కర్నల్ 

హుషారుగా చెప్పుకపోతోంటే _ళద్దగా ఆలకిస్తున్నాడు నజ్ఞన్. 

ఈ సంద డర్భంలోనే కన న్య తో వివావాం చేసుకునే (| సక్తి కూడా తెద్బాడు 

కర్నల్. విశ్యనాథ్ ళాన్త్రి పండితులు గారిని సం పతించి త మ ఏదై నా 

మంచి ముహూర్తం చూసి కన్య వివాహం చేస్తానని కూడా చెపాడు 

ఎనిమిది గంటలకు మేడలో కెళ్లారు కర్నల్, సజ్జనూ., కన్య కనివించింది. 

ఆందరి జీవితాలు గతించిన ఒడుదుడుకుల్ని మరిచి కత పుంతతొక్కాయి. 

ర్యాతి సేర్రూప్ రతన్ ఇంటికి కర్నల్, సజ్జన్, సాల్మిగాంం ఓ మర్మతిగారు 

వచ్చారు. ఈసారి ఎలక్షన్టా నేక్రూప్రతన్ సిలబడలేదు ఈ సంవత్సరం 

ఆమెరికా వెళ్ళి వ్యాపారాభి వృద్దికోసం కొన్ని కొత్వ మిషన్లు తేవాలను కున్నాడు 

ఆందువల్ల తాను ఏ వ్యక్తికీ సన్నిహితంగా కనబడదలచు కోలేదు. 

“కర్నల్ సాహెద్, మీరిలా చేసారని ఆకీించలేక పోయానుో ఆన్నారు 

మంతిగారు. 

"ఎలక్షన్లు ఇంకా నాలుగు రోజులే వున్నాయి. కనీసం ఆయిన వాళ్ళతో 

మొవామాటం కోసం ఆయినా. “అంటూ నమిలాడు సేఠ్ రూప్ రతన్. 
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“మా అంతట మేమేం ముక్కుగీరలేదు. కాని ఎవరైనా వూరికనే 

మాతో గిల్లి కజ్జా పెట్టుకుంటే మృాతం-” 

"మీరేగా ముందు గిల్లింది. మానాల్లోంని కరప్మతాలు విని రేసింది 

ముందు మీరేగా?'' అంటూ జైస్వాల్ అక్కు శు వెళ్ళబోళాడు. 

“మేము అన్యాయానికి వ్యతి రేకంగా పోరాడాంి 

“మేమంతా ఇక్కడ వున్నాంగా. నువ్వో, మహాపాలోో సజన్= మీలో 
జ 

న్ ఒక్క రూ వచ్చి ఫలానా సంగతి ఆని చెప్పితే ఆంతా నేను చక్క ద్దే వాణి 
డు (3) 

కొదా!" అంటూ సేఠ్ రూప్ రతన్ తన తటస్థవైఖరి | ద దర్శించాడు. 

“ఇవన్నీ ము మవ మాటఐండి. నాలి గాం ఎలక్షన్లో గెలవడం కోనం 

ఓ స్తీ [ప్రాణాల్ని బలి తీసుకున్నాడు". 

“*ఆలాగాా రేపు ఈ మాట కూడా అంటావు" అుటూ దీదో ఆనబోయి 

మళ్ళీ తమాయించుకుని పలాస్త్రీ వున్న కాలుమీద చెయ్యినిమురుకుంటూ “ఆలా 
చేసినందువల్ల నాకు ఒరిగేది ఏముంది గనక | పోలీసులే.” ఆంటూ ఆగి 

పోయ్యాడు సాల్మిగాం. 

“నాయకులు గారూ, ఈ రామాయణాలన్నీ నాకు నేర్పడానికి (పయ 

త్నిలచకండి. ఈ డొంక తిరుగుడు మాటల్ని నేను బాగా కాచివడ పోనినవాజ్ణై 

లెండి”' ఆన్నాడు కర్నల్. 

“సరే ఇప్పుడవన్నీ తవ్వుుకు న్నందువల్రకలినివచ్చేదేమిలేదు. గతజలఅ 

సేతు బంధనం అన్నారు వెద్రలు, జరిగింది మర్చిపోవడం ఉభయులకూ 

[శేయస్కరం'"” జీడిప్పులు కొరుక్కుని తింటోన్న మంతివర్యుల మధవర్తి తం 

చేసారు. “మీరంతా ఒక్క విషయం గమనించాలి. కౌం|గెసు సంస్థ మంచిదో 

చెడ్దదో కాని దేశంలోని ఏకైక జాతీయ రాజకీయ నంస్థ కాంగెసు ఒక్కటే 

సుమా! ఇపుడు కాంగసు సంస్థకు హాని చేసామంటే దేశ దోహం 

చేసిన దే”. 
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“అలాగే నేనూ ఆంటానండీ. స్రీలిపె అఘాయిత్యాలు చెయ్యడం 

మానవఠ్వాని కే గొడ్డలిపెట్టు” ఆంటూ కన్య కూడా మంతిగారి మీద ఓ విసురు 
విసిరింది. 

"బహూశా మీరు కమ్యూనిస్టు పార్టి.” 

*'పతి విషయాన్నీ పార్టీ దృక్పథంతో చూస్తున్నారు. నా 

ఏ పార్టీకి చెందిన వ్యక్తి కాదు. నా తం|డిగారు కార్యగెసును ఎప్పుడూ 

రించి వుండలేదు. నా ఇంట్లో 'ఇస్టా' రిహార్సచ్ళ ఆయివుండకపోతే ఈ 

హారంలో అసలు మీ కింత ఆస కై వుండేదికాదు _=' 

"సరే పోనీయ్. ఇవుడామాటలు ఎందుకు 1’ 

“ఎందుకవసరం లేదు. అన్నిటికి మూలకారణం అదేగా 1” 

“నువ్వూ పక్కా కమ్యూనిస్టయ్యావు కర్నల్ 1" 

“ఆదేరో తిట్టులా మీరు మాట్లాడుతున్నా ర” అంటూ సజ్జస్ నేర్రూప్ 

రతన్ని ఖండించాడు. 

“సరే చెప్పయ్యా” ఆంటూ మంగతిగారు నవ్వుకూ - “మా సజ్జన్ 

ఆందరి చిఠాలు గీస్తూ గీనూ ఎవరికో బతం ఆయిపాయ్యాడని ఆనుకున్నాంి' 

ఆంటూ చమత్కరించారు. మం|తిగారి చమతా _ రానికి సేఠ్ రూప్రతన్, 

సాలిగాం ఆక్కడచేరిన మిగతా వాళ్ళు మునిముసినవ్వులు నవ్వారు. ఆ నవ్వును 

కలుపుతూ మం;తిగారు మరోమాట కన్యతో చెప్పారు, “వనకన్యగారూ, నేను 

మిమ్మల్ని మీ పార్టి వారినీ అభినందిస్తున్నాను. మా పాత న్నేపాతుల్లో మీరు 
చీలిక తీసుకరాగలిగారు”. 

వెంటనే అందుకుంది కన; - “మీ మనుష్యుల్ని బేల్చడాసికి మీరంతా 

అవకాశం ఇచ్చినందుకు మిమ్మల్నే అభినందించాలి. ఆయినా ఓ సత్యాన్ని 

మీ ముందు దాచతలచుకోలేదు. నేను కమ్యూనిస్టు పార్టీ మెంబర్నీకాదు, 
వాళ్ళమి నన్నూ గూధరారిణిగా మీ దగరకు పంపనూ లేదు”. ఆ మాటలు 

ఆంటోంటే కన్య ముఖం రోషంతో ఎర బారింది. 

అం 
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మం|తిగారు కొంచెం గంభీరం ఆయ్యారు. మిగతా వాళ్ళంతా మంతి 
గారి ముఖం కేసి చూడసాగారు. కర్నల్ నవ్వుతూ “ఇంకేమైనా వింటారా ?” 
అని అడిగాడు. 

“నేనెవరికీ వినివించాలనీ, ఎవర్నీ కించపర చాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ మాట 

ఆనలేదు” అంటూ “నాకు మా{తం నిజంగా చెడ్డగా తోచింది'"ఆని ఆంది కన్య. 

కన్య మాటలకు వంతపాడుతూ సజ్జన్ ఆమె వెపు చూసూ “ఇంకా 

మాటుగా వినివించు. మినిస్టరుగారై తే ఏం? పాత స్నేపాతుడేగా” అన్నాడు. 

"ఆహాహా ఆంటూ మినిస్టరు గారు సజ్జన్ మాటను సమర్డిస్తున్నట్టుగా 

విరగ బడీ నవ్వారు. 

“చేతికి వచ్చిన ఈ అవకాశాన్ని జారవిడవదలచుకోలేదు సేర్రూప్ 
కరన్. ఆతను కూడా ఉల్తాసంగా సకిలిసూ నాలుగు చెణుకులు వినిరాడు _ 

“పీరికి మాకు పరిచయం ఈనాటిదా ! మహీపాల్కూ నాకూ స్నేహం మొద 

లె నప్పటి నుంచి వీరితో మాకు పరిచయం”. 

మినిస్టర్ గారి స్నేపాతుజ్జీ తన- కౌడుగ్రా కలుపుకోవడంలో లాలాజానకీ 

శరణ్ కూడా కొగుచెయ్యలేదు. కాంగెసుపార్టీ చరితనే వల్లిస్తూ వారిపొగడ్ర 

లకు మరింత రంగుపూసాడు సాలిగాం. మంతిగారు నవ్వుతూ, వెళ్ళడాసికి 

లేచారు. వారిని సాగనంపడానికి మిగతా వారంతా కుర్చీలోంచి లేచారు, 

కుంటుతోన్న సాలిగాం కూడా లేచి నిలబడు తోన్నట్టుగా శరీరాన్ని తుర్చీలొంచి 

లేవి మళ్ళీ కూలబడ్డాడు. సాలి[గాం వీపు తట్టి “ఇంక ఈ వ్యవహారం ఇంతటితో 

ముగినిన టై” ఆంటూ మంగతిగారు కర్నల్ వైపు తిరిగి “మీ మీనా బజారులో 

కూడా మా పార్టీ గురించి కొంతైనా (ప్రచారం చేస్తే బావుంటుండి. ఇవ్వాళ 
సాయంతమే కొన్ని పోస్టర్లు న్ దగ్గరక్షు పంవించే యేర్పాటు చేసాను” అని 

ఆన్నారు. 

“చూడండి. నేను సిధ్ధాంతం గురించి మాట్లాడాను. కాని మీరు దాన్ని 

పార్టీ దృక్పథంతో తీసుకుని. "అంటూ ఆగిపొయింది కన్య. 
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“నువుం చెవ్పివదానితో నేను ఏకీభవినున్నామ, ఈ సాంస్కృతిక 
మేళాను పార్టీ (పచారానికి మంచెగా వుపయోగించ డానికి వీల్లేదు”! ఆంటూ 

మం|తిగారు సజ్జన్ కన్యా ఇద్దరివైపు ఓసారి చూసి” మీరిద్దరూ ఒకరిలో వున్న 

లోటును మరి ఒకరు పూరి చేస్తోన్న ట్లుగా కనపడు తున్నారు. మరి వివాహం 
ఎప్పుడు చేసు కుంటున్నారు?" ఆని [పశ్నించాడు. 

మంత్గారి. 'పశ్న విని సేర్రూఏ రతన్, లాలా కానకీళరణ్ ఇద్దరూ. 

నవ్వారు. మం|తిగా రేదో 'రలోకి వినిరినట్టుగా వాళ్లు భావించి నట్టుంది, వాళ్లు 

నవ్యగానే తన ఛలోకి, లోని ని ఆర్థం మం|తిగారి స్పురణక్యూడ వచ్చింది. ఆయనా 

ఓ చిరునవ్వు నవారు. 

“ఎంతో ఆలస్యం లేదులెండి, చాల త్వరలోనే నగీన్చంద్ దగ్గర మండి 

తమకు ఆహాంన ప!తిక రాబోతోంది"? అన్నా కు కర్నల్. 

“శుభం. మీ ఇద్దరినీ అభినందిస్తున్నాను” అంటూ మం|తిగారు సజ్ఞన్తో 

కరస్పర్శచేని వెళ్ళి పోయారు. ఇన్నిరోజూల నుంచి వాతావరణంలో వ్యాపించి 

వున ఉదిక్తత ఒక్క రాతిలో సడలి పోయింది. 

వర్మ యింటి ఇందు గుమ్మా నికీ దశతిగా ఓ పెద బెంనీ, రెండు 
a ౭౬ 

కురీ.ల మీద వర్మ, శంకడ్లాల్, సజ్జన్, కర్నల్ మహీపాల్ కూర్చుని 

వున్నారు. ఇవ్వాళ ఉదయమే సఇగామం నుంచి తిరిగ వచ్చాడు వహీపాల్. 

ఖే క్ష 
ఇ a 

వర్మకు మగవిల్లవాడు పుట్టిన సందర్భంలో ఇవాళ అఆగనవోజు పూజకు 

సజ్జన్ మి|తుగా వచ్చా మహీపాల్. వూజా తతేర్రం ఆయిన తర్వాత 

ప్ర కస్త భోజనం చేసారు. మ” వాళ్ల తోజవాలు ఆ మాయి. ఆడ వాళ్ళ పంకి 

కూర్చుంది. లోపల థోలు మీది ఎవరో పాడుతున్నారు వాళ్ళు పారే వానపద 

గీతాల్ని దిండుమీద మోచెయి ఆన్ని ఆజంతా కేతఉయో ఇంజీీరింగ్ వర్) Ey 
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లెటర్ ప్యాడ్ మీర నెమ్మదిగా రాసున్నాడు మహిపాల్. ఆది చూసి నవ్వుతూ 

ఆన్నాడు కర్నల్ “ఓరేయ్ నాన్నా, నీవు సాపాత్యం రాయడం మానేని పాట 

లన్నా రాసూ వుండరా. బాగా గిరాకై నా వుంటుంది". మహీపాల్ జవాబు 

ఇవ్వకుండా తన పని తాను చేసుకుంటున్నాడు. సజ్జన్ కూడా కర్నల్ వైపు 

చూస్తూ తమషాగా ఆన్నాడు- “చూడు కర్నల్, నువ్వన్న దానికి బదులు కూడా 

ఇవుకుండా ఎలా వున్నాడో।” 

“ఏమని బదులు అసాడు? వాడి అలవాటు అంతే. ఆరోజు చూడరాదూ, 

రూపాయిన్నర కర్పులేని చెలిగాం కొట్టాం. వీళ్ళందరినీ చూసిహడలి 

పొయ్యాను. ఏమైనా కరపుతలు గటా రాయాల్సివ సే మహీపాల్ వనే బావుం 

టుందని టెలి గాం ఇ'నే మహా _పభువులు సమాధానం కూడా రాయలేదు, 

“*ఆరేపోరా, పుటింటో మృషాన్నం తిని కూర్చుంటోం టే ఆవ న్నీ 
అఆ ౧ బి 

ఒదులుకుని సీ కరప్మతాలు రాయడానికి వసాననుకున్నా వా?” 

తమరి ఇప్పుండెదుకు దయచేసిన ట్లో?” 

“'పెదమ్మ విందు భోజనం చెయ్యడానికి” ద 

“పెద్దమ్మ నీకేమైనా కుంకం వెట్టి విలిచింద్యటా? నేనేదో తమాషాగా అంటే 
పఈ గతుకుంటూ వచ్చావు”. 

“అరే విచ్చోడా, (బాహ్మణులు ఎవరైనా విలు సేనే వచ్చేది... ఆహా! 

పాట ఎంత బావుంది! ఆద్భుతంగా వుంద!” 

అంతలో లోపల నుంచి మరో జానపద గేయం అక్కడ కూర్చున్న 

వాళ్ళందరి మనస్సుల్ని ఆ కట్టుకుంది. 

ఆచరణం రాసుకుంటూ ఆపుకోలేక “వహ్వా వవ్వ్యా' ఆంటూ వెద్దగా ఆరి 

చాడు మహీపాల్. మహీపాల్ హుషారుకు నవ్వుతూ కోపాన్ని నటీస్తూ కర్నల్ 

“ఆ? చాలబావుంది లేవయ్యా, ఇక బడాయికోరుతనాన్ని కాస్త తగ్గించు, 

పనిలేని మంగలి వెల్లి తల*:**” ఆంటూ మహీపాల్ చేతిలోంచి కాగితం లాక్కో. 
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సాగాడు. “అరరే, ఏం చేసా వేంటిరా, దాంతో నాకు పనుండి" గాభరాగా 

అన్నాడు మహీపాొలట్ 

వెంటనే సజ్జన్ అందు రునా, డు లను తెంమెనా ఆకు, bret పుంది 
చ జ శు 0 

చూసావూ. బాలా వింత కేరక్టరను కో: 

చ మతో Pa 

ఆమె గురించి ఆడగ నేవద్దు. ఈ జ రాడు పుటినప?టి నుంచీ మవ 21D 
a 6 29 ww ల. 

a శీ సై టో ద్ wo 

వేరించుకుతింటోంద కుకో ఎడి. ఆమె చేసిన మేడం కక _కేక ండానూ మింగ లేకుం 

డానూ వున్నాము" అన్నాడు వర్మ. 

"ఏం ఎందుకు? ఏం జరిగిందేమి డో?" జంటూ ఆశ రంగా అకిగాడు 

కర్నల్. దానికి న నవుంతూ వర్మ చెపా. డ్తుం- స్ట వతిరోజూ మేం స్ ౯౦ కేనోభం 

ఆనీ, మతం లే,రోళ ఛం జగ్ షు అంటుం 2 మకుడి అమె సీచులుగా 

ఖరారు చేసిందనకోండి. విల్లావంటే ఆమెకు పంవపాణాలు, వాడి నోషణా 

పెంపకం క గి టికీ పూ ర్తి వాధ త ఆమె సీ-కరఠించింటి. రకిఠరకొాల వాలు, 

విండివంటలో, బాదంపప్త-. నె నెతో ముంచతో నో మా ఆవిణి, విలాడికి 
వబ ర్ & రా 

బాగా పాలు ౩ స్తాయని నోట్లో కకం స్తుంది. i 

వర్మ మాటలకు అందరూ నవంసాగారు. లోపల నుంచి ఇంతలో ఎవకో 

పురిటిస్నానం పాట ఆందుకునా రుం 

పెద్దమ్మ మేగడంతా ఇవ్వాళ కళకళలాదడిపోతోంది జనంతో. తార అద్దె 

కున్న భాగంలోని వంటింట్లో గాడిపౌ యై త వారు. హల్వా తయారు చేను 

న్నారు వంటవాళ్ళు. రెండో నడవాలో ఖంగు ఖగుమని డోలు మోగుతోంది. 

వెద్దమ్మ ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు ఒకటే సందడి. గోకులద్వారా య. పూజారి 

కుడా క కబుర్లు చెపంకుంటూ కూర్యున్నారు. కొ తమంది ఆడవాళ్ళు 

పళ్లాల్లో తిను బండారాలు తీసుకుని వై అంళస్తులోని గదిలోకి వెళుతూ వను 

న్నారు. (బాహ్మణుం సంతర+జకు, గెజనే మండలికి భోజనానికి ఆహా్యానం 

వెళ్ళింది. పెన్ను మొతం నూట ఒక్క. _బావ్మాణులకు భోజనం చేయించింది. 

చుట్ట పక్కా లూ, పొరుగింటి నాళ్ళూ, చుట్లుపక ఒలవారందరిని భోజనాలకు 
ప మ 
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వలిచింది. తన సవతి ఇంటికి కూడా భోజనానికి ఆహ్వానం పంవింది ఇప్పుడు 

ఆడవాళ్ళ పం కిభోజనానికి కూర్చుంది. ఎటుచూనినా పెద్దమ్మ “ఛటీ భోజనం” 

గురించే చేర్చించుకుంటున్నారు. అమె మనస్సులో అకస్మాత్తుగా వచ్చిన ఈ 

ఈ మార్పుకు ఆందరూ ఆళ్చర్మపడుతున్నారు. నందో అయితే కుళ్ళిపోయింది. 

ఓ. మూల ఒదిగి కూలబడింది. పక్కనే పనిచేసుకుంటోన్న ఆడ వాళ్లతో 

వెద్దమ్మ మీద చాడీలు చెబుతోంది. 

చిన్నకోడలు సరూప్, కన్యా తార ఇంట్లో కూర్చుని మాట్లాడుతున్నారు. 
తారతో ఇంత తీరిగ్గా కూర్చుని మాట్లాడేందుకు మొదటి సౌరి అవకాశం లభిం 

చిందికన్యకు. చిన్నకోడల్ని ఆయితే ఆమె ఇదే [పథ్రమంగా చూడ్డం. వెద్దకోడలే 

ఈసందర్భంలో ఇక్కడ వుంటే ఎంత ఆనందించేదో! వెద్దామె పురాణం ఇవ్వాళే 

తెలినింది. కన్యకు. తన భర్త శంకర్లాల్ పెద్దామెను చూడ్డానికి ఇవ్వాళే ఏర 

హేక్ ఇంటికి వెళ్లాడని చెవ్చింది చిన్నకోడలు. “ఆమె చాల విచారంగా వుందట. 

విరహేళ్ ఇంటికి రెండ నిముషాలకన్న ఎక్కువసేపు ఆమెతో మాట్లాడనివ్వ 

లేదట. ఇంతకుముందు మనమంతా స్నేహితులం అని కోడలుకోని ఇప్పుడేమో 
ఆతభ్ధి చూడగానే మొవాం చిట్రించుకున్నాడట. ఇకముందు ఆమెను చూడ్డానికి 

రావద్దని హెచ్చరిక కూడా చేసాడట విరహేష్ ఇంటి వాతావరణం బాలా 

నరకపాగియంగా వుందని శంకర్ లాల్ చెప్పాడట, ఆతనికి ఒకటే గది. వెద్దదే 

కాని కూలిపోయేలా వుందట. ఆ గదికి మధ్య ఓ చినిగిన తెరకట్టి రెండుగా 

చేసారట.ళంకర్లాల్ ఆతని యింటికి వెళ్లి నప్పుడు ఇద్దరిముగ్గురు లుచ్చాగాళ్లతో 

కూర్చుని కఠిని తాగుతూ మురికి కూతలు వాగుతున్నాడట. ఆమె కధంతా 72 

వోభపడింది. కన్య. నేటి సాంఘిక వ్యవస్థలో స్త్రీగా పుట్టడం శాపం, వెద్దకోడలు 
జీవితం చివరికి ఎలా ఆంతం ఆయ్మోది ఆమె కళ్లు స్పష్షంగా చూస్తున్నాయి. కుళ్లి 

కుశ, కృషించి, ఎండి, కరడు గట్టి ఆమె జీవితం భూమి ఆనే ఈ వూతోటలో 

ఎప్పుడో రాలిపోతుంది, తన చనిపోయిన వదినిగారు జ్ఞాపకం వచ్చి వెద్దామెవున్న 

పరిస్థితిని పోల్చుకుంటూ విషాదంలో మునిగిపోయింది కన్య. సర్వసారార 

జంగా త్రీ వురుషుడూ పరస్సరం గౌరవించుకోరు. ఆరికంగా ఆడది మగాడిపె 

448 



ఆధార పడివుంది. ఆమెకు స్వతంతమైన వ్యకి, తం ఆంటూ [పత్యేకంగాలేదు. 

ఈ దేశంలోని త్రీ సమాజం దుఃఖం అనే ఈ కొండను పా9చీన కాలం నుంచి 

మోస్తూవుంది. సీత తవ్పించుకో లేక పోయింది, _దౌపదీ తవ్పించుకోలేక పోయింది. 

ముగ్గురు నలుగురు స్రీలు డోలుమీద తన్మయత్వంతో పాడుతున్నారు. 
కాని వాళ్ల కంఠాలకు పొంతన కుదరడంలేదు. ఎదుటి నాలుగు పళ్లు వూడిపోయి 

మిగిలిన పళ్లన్నీ కాసు నమిలి నమిలి గారపట్టి ఆరిగిపోగా వాటి మధ్య నుంచి 

వస్తోన్న స్వరం తొస్సుటోయి సన్నాయికి పక్కన బాకాపూదుతున్నట్లుగా పాడు 

తున్నారు. ఏబై ఆయిదేండ్ల పారియం వున్న నుర్మీలీ, రంగీలి, క్రల్లోకుల్స్, 

సుందర్ అయితే స్వరాలాపన మీద స్వరాలాపన చేస్తోంది విసుగూ విరామం 
లేకుండా. ఇవాళ రెండు చుక్కలు ఎక్కువపట్టించినట్టుంది కాబోలు షరబతీ 
కన్న నాలుగు ఆకులు ఎక్కువగానే లాగిలాగి పాడుతోంది. ఇపుడు సేరంతా 

షర్చరీదే. షర్చతీ శనగలు వేయించుకునే ఓ డబ్బుగల ఆసామీ వడవసారి 

వివాహాం చేసుకొన్న బజారు వేశ్య. మొగుణ్ణి ఎప్పుడూ నెత్రిమీద మొట్టుతుండి. 
పట్టపగలే దాని రంకీమగళ్ళు విచ్చలవిడిగా వసారు పోతారు. దాని వళ్లంతా 

సొమ్మలే పాటన్నా ధోలక్ వాయించడమన్నా చెవి కోసుకుంటుంది. పెద్ద 

పెద్ద వాళ్ళ ఇళ్లల్లో పాడుతుంటుంది. ఆందుకే పాతకాలం సుందర్కి ఆది అంటే 

తగని ఈర్ష్య. ఇక మంజీరా వాయిందచేది కీసన్ నింగ్ గాడి వెళ్లాం. దాని బుగ్గలు 

ఆంబీరా కాయలకన్నా పెద్దగా ఉబ్బుగా వుండి పక్కలకు వేలాడుశూవుంటాయి. 

ఓ వెద్ద అరుగులా కూర్చుంది. సుందర్, షర్భతీలు పోటీపడి పాడుతోంటే 
ముని ముని నవ్వులు నవ్వుతోంది. కిషనీసీంగ్ గాడి వెళ్ళాం, నారదమహర్షిలా 

తంపులు పెట్టకంలో ఆందెవేన్న చెయ్యి ఆమెదని ఆ వాడంతా తెలుసు. ఆంద 

రినీ పోట్లాడిస్తుంవి కాని మనన్సులు విరగ్గొట్లదు. ముఫై నలబై నంవత్సరాల 

నుంచి ఇక్. డే వుంటూవుంది. దిహుశా ఆప్పబటి నుంభలీ ఆమె విధవరాలు 

కూడాను. ఎవరో పేరూ పతిషవున్న పండితులగారితో ఆమెకు బాదరాయణ 

సంబ ధ్రం వుందని ఆనోటా ౨తోటా వఏకిడి. పడమటి శతియులూ, ఆగర్వా 

లాలి ఇళ్లలోని ఆగారాలూ, రివాజులూ ఎన్నీ దానికి కంఠతా. దిగదుడుపూ, 

మందు మాకూ పెట్టడం, మంతాలు వేయడం దానికి బాగా వచ్చు. ఎక్కడికీ 
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వెళ్ళినా ఆమెకు ఆదరణవుంది. ఎవరికైనా సలహా ఇవ్వడంలో ఎంతో నిజాయితీ, 

ఎంతో మరురభాషిశ. వెద్ద పెద్ద వాళ్ళతో కూడా ఛలోకులు మాట్టాడంలో 

ఎంతో చురుకై నది. గోకుల్ ద్యారాలో పనిచేసే పూజారికూడా అక్కడే కూర్చు 

న్నాడు, పౌడవుపాటి గడ్డాన్ని, వుబ్బివచ్చిన కండరాల్ని నిమురుకుంటూ వా కై 

పాడుతున్న తీరు చూసి వుండబట్టలేక పొయ్యాడు అమ్మ లక్క. ల్రా చేతులు 

సాచి యిద్దరు గాయక మణుల్ని విమర్శించాడు- “చావండి మండల్లారా, మీకు 

పాడడమే చాతకాదు. నేనూ కురతనంలో పాడాను, రాసమండలిలో శ్రీకృష్ణుడి 

వేషం వే సేవాజ్జి”. 

“ఆయితే మరి ఈ వేషం వేసుకుని మాముందుకెలా తయారయ్యావ్? 

పది బారల గడ్డం వుంచుకుని నా పాటలో తప్పులు పడుతున్నావా?” షర్భతీ 

కోపంగా పల్చని కంఠంతో తీక్షణంగా అంది. 

షర్భతీ యౌవనాన్ని చూని కరిగిపోయేరకం కాదు పూజారి. మళ్లీ చెయ్యి 

చాపి అన్నాడు- “వెధవముండలో తప్పులు వెతకరాదా ఏం? నీది కంతమా? 

రైలు కూతలావుంటేను.ొ 

ఆ మాటలకు పక్కన వున్న గ్రీ సమాజం ఫక్కున నవ్వింది, దాంతో 

షర్బత్రీకి వేడి ఆందుకు=డి. కిసన్నింగు వెళ్లాం ఇదే సందు దొరికిందని తోటి 
గాయకీమణుల మీద విసుర్లు విసరుతూ “అంత దౌర్జన్యం చెయ్యకండి. ఆమెను 

కోరి విలివించుకునే వాళ్ళకు మళ్ళీ తెలినిపోయి౨దంటే-” ఆంది వూజారితో. 

“ఇదంటే నాకు భయంచేదు. దీ లకి ఆఃగకన్నా లే, దీ*కి 

మంచి పొటలూరావు. వె-డేవిధానమూ తెలియచు” అన్నాడు. 

“బాగుంది మీ వరస. [పపంచం అంతా షర్సతీ గాయక శిభామణీ ఆగి 

కోడై కూసోం దే, ఈమెకు పాడడమే చేతకాద? పూవారి ఐంటున్నారు"' ఆంటూ 

కీసన్ సింగు పెళ్లాం ఆర్థగర్భంగా వ్యాఖ్యా" ంచింది. 

షర్భతీని విమర్శిని'ంటే సుందర్కు మహదానందంగా వుంది. "ఈ 

వూజారి గోకులద్వారాలో పాడగా విన్నాను, కంఠం బావుంటుంది" అంది 

సుందర్. 
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“అరే, అక్కడయితేవుత భజన్లేగా పాడేది. అ ఢోలక్ ఇలా ఇను" 

అంటూ డోలక్'లా వున స్ట. కన కండల్ని వూపుకుంటూ పూజారి 

లేచాడు. షర్చతీ చేరిళోంచి డోలక్ లాక్కుని కళ్ళుమిటక రినూ “ఇలానేనా 

డోలక్ పట్టుకుని వాయించేది. పాటపాడేతీరు ఇదా సుందర్, పద, వీడీ 

ఆ చరణం | పొారంభించు” అన్నాడు, 

పూజారి చెయ్యి నిజంగా కళాకౌశలాన్ని పుణికిపుచ్చుకుంటే, ధోలక్ 

కొట్టాడు. ఏమ్మాతం మార్దవం లేకుండా నుందర్ కఠం ఎత్తింది పాట పాడ 

డానికి. పూజారికి పలుమారు ఆ నొకు; ప్రా రిన్నీ కొద్దో గొప్పతెలుసు. పనికిరాని 

స్వరవి స్రరణలు చేని సభను రంజింప చెయ్యాలని ఆగోహణ ఆవరోహణ 

(కమంలో రాగా లాపనచేని సాహిత్యాన్ని అందుకుని సాగదీయడం మొదలు 

పెట్టాడు. 

[ప్రపంచంలో పుట్టాం సుఖదుఃఖాలు పంచుకో వడా నికి 

నాలో కోరిక కల్లు కు తోటల్లో వికారు చేయాలని 

ఓనా ,నియుడా ! నన్ను షికారుకు తీసుక వెళ్ళు 

గాతో కోరిక చెరువుల షికారు చెయ్యాలని 

ఓనా పియుడా ! నన్ను గుడ్డలు వుతకడానికి తీసు కెళ్ళు. 

బయట కూర్చున్న మహిపాల్ అఫ్వ్యాఖభావికంగా ఒక్కసారి పెద్దగా 

అట్టహాన - ఎంెడు ఆ నవ్వుకు గదిలోని వాళ్ళంకా విన్తుపోయారు. శంకర్ 

హా వర్మ కోరిక మై సజ్జన్ తన మధుబృందావనం యా [లా విశేషాలు 

వాళ్ళకు చెబుతున్నాడు. అరం సందర్భంలో ఆనాలోచితంగా మహిపాల్ 

నవ్యడం అర్థంలేనట్టుగా తోచింది. 

“మళ్లీ ఏ గాంగళ€ పురుగు దూరిందోయ్'' ఆంటూ గట్టిగా అన్నాడు 

కర్నల్. సజ్జన్ రసవత్తరంగా యా(తానుభవాల్ని వర్టిస్తోం టే తాను కూడా 

లీనమై వింటున్నాడు. ఆరికాలిమీవ చెయ్యి నిమురుతూ మహిపాల్ కర్నల్ 
ఎత్తి పొడుపుని పట్టించుకోకుండా తన వూహా కల్పనను బయట వెట్టాడు- "ర్మ 
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పదం నిజంగా ఏ గృహిణో రాసివుండాలి. గాలీ వెలుతురూ లేని చీకటి కొట్టులో 

ఇంటి పనుల్లో సతమళమౌతూ జీవితానందాన్ని చవిచూడటానికి నోచుకోని 

ఏ నాయికో చెరువులకు షికార్లకు తీసుకెళ్ల మని మగ ల్లి కోరుతోంది. పాపం 

హాసీమూన్లో కూడా గుడ్డలు వుతుక్కో డంలాంటి ఇంటీపనులే జ్ఞాపకం వను 

న్నాయి, ఆమెగారికి. మన సమాజంలో ఆడజాని హృదయం వివ్పి విరబోసు 

కునేది ఇటువంటి జానపద గీతాల్లోనే కదా!” 

రాంచెం ఇలా వసారూ” అంటూ వనకన్య తల పుదగ్గర నిలబడింది. 

ఎవరా విలుస్తూందన్నట్లు ఆందరి కళ్తూ తలుపువెపుగా తిరిగాయి. సజ్జన్ 

ముఖంలో కొత వెలుగు వచ్చింది. వెంటనే లేచి వెళ్ళాడు. 

అప చిన్నో మామూలు ముట్టిందా?” అని నవ్వుతూ అడిగాడు కర్నల్ 

“అపుడే ఎక్కడ అన్నగారూ, సాయం[తం కదా పూజ జరిగేది” 

ఆంటూ సజ్ఞన్తో మెల్లిగా, “వీళ్ల చంటివాడికి ఏదైనా బహుమతి ఇవ్వాల్సి 

వుంటుంది. మేనత అయ్యానుగా*. 

“ఇవ్వాళే యివ్యోాలా! ” 

“ఇవ్వా క కావాలి మరి. నాకివ్యడానికి తార ఖరీదైన . ఎనాగస్ పట్టు 

చీరె తీసుకుంది” 

“ఏం కర్నల్, వివాహనికి మందే భార్యా భర్తలు ఇలా గపచుప్గా 

మాట్లాడుకోవచ్చా” ఆంటూ మహిపాల్ ఓ చెణుకు విసిరేసరికి అందరూ పక్తున 

నవ్వారు. కన్య ముఖం నిగ్గుతో గులాబీకంగై ంది. సజ్జన్ నవ్వుతూ సమాధానం 

చెప్పాడు- “భార్యా భర్తలు ఏకమైపోతే పౌరోహితులవా రేంచేసారు?” 

ముంగిలి అంతా మరోసారి నవ్వుతో పతిధ్యనించింది కాబోయే భరతో 

సాధికారంగా ఇప్పుడు మాట్టాడగలుగుతున్నానన్న పారవశ్యంలో కన్య సజ్జన్ - 

వెపు సగర్వంగా చూసింది. భర పాతను పోషిస్తూ సజ్జన్ కాబోయే ఆర్థాం 

గితో వ్యవహారం చర్చినున్నానన్న అనుభూతి ఆతనికి కొత స్ఫూర్తిని తెచ్చింది 

ఆమాయకత్యం కూడా ఒక్కొాక్కప్పుడు చూడముచ్చటగా వుంటుంది. 
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భర గారిని పురమాయించడానికీ వచ్చి కూడా సంకోచాన్ని కన్య 
పూరిగా విడనాడ లేక పోయింది. పిల్లవాడికోసం ఓ తులం బంగారం గొాలుసూ, 
మువ్వలూ తెచ్చింది. శంకర్ లాల్ భార్య సరూప, సరూప్, తార మాటాడుతో 

మధ్య మధ్య “మా వారు....మా ఆయన్” ఆంటూ (ప్రయోగిస్తూంటే ఆమెలో 
తనకు కాబోయే భర్తను కూడా ఆలాంటి సంబోధనలు చేసూ పురమాయిద్దా 

మన్న ఉత్సాహాన్ని రేకెతి. ంచి తలుపుదాకా తీసుకొచ్చింది. తీరా ఇక్కడికి 

వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు తెచ్చిన దానికన్న విలువెన పసువు మనం తేవాల్సి 

వుంటుంది అని చెప్పడానికి నిగూ సంకోచం ఆడ్డం వసున్నాయి. కన 9 ఇప్పడు 

ఓ లవాధికారికి తాగ్గత్త. ఈ విషయాన్ని (పపంచం ఆంతా రాటాడు సజ్జన్, 

సజ్జన్ని తను ఎలాగైనా ముక్కుకు తాడేసి కట్టివేయాలస నిశ్చయించుకుంది. 

మధ్యతరగలి కుటుంబంలో వుట్టి ఆదే కా తలో స్ న అభ్యుదయ 

భావాలు కలిగివున్న వనకన్య కొంగొత్త వులాసంతో హుఎదాతనా న్ని (పద 

రించడంలో పోటిపడాలన్న వుత్సాహంలో ఉరకలు వేసోంది * మనసులోని 

మాట మననులోనే దాచుకోలేక పోతోంది. చెప్పనూలేక పోతోంది. సజ్జన్ ఏమి 

తెమ్మంటావని ఆడిగీ అడగడంతో ఆనుభవలేమితో తడబడుతూ “ఏమి చెప్ప 
మంటావ్ । వాళ్ళేమో నా కోసం ఖరీదైన చీరె తీసుకొచ్చారాయె సరూపేమో 
దింగారం మువ్వరిపద్రిడ శెచ్చిందాయె నువ్వే యోచించు. నీకూ తోచకపోతే 

అన్నగారున్నారుగా, వారిని సం పతించండి'' అని పాఠం వప్పచెవ్పనట్లు 

వప్పచెప్పేసి ఆక్క బ్జుంచి తురుమంది, 

ఇంట్లో ఢోలక్ మోగుతూవుంది. కన్యకు జ్రీవిత భాగస్వామి కాబోతోన్న 
సందర్భంలో లౌక్యవ్యవహారాన్ని తిలుసుకుంటున్నాడు సజ్జన్. కన్య, సజ్జన్ 

ఇందాక పరస్పరం సం పతించుషంటూండటే “ఛరఠీ" అ ఎమిటని వర్మ 

మహీపాల్ని ఆడిగాడు, దానికి సమాధానం చెబుతూ. మహీపాల్ “నేనీ 

విషయంపై ఎక్కు వ శ్రద్దగా ఆలోచించ లేదండి. సంతానం పుట్టిన ఆరో 

రోజుకు, పన్నెండవరోజుకు పా9ధాన్యం వుంది. తాంతి9క మార్లీ యుల [ప్రభావం 

చేత ఇటువంటి ఆదారం ఏర్పడిందని నా ఆభిపారియం. హిందువుల నమ్మకం 

(ప్రకారం ఆరో రోజు షష్టీదేవిని పూజిస్తారు. మన ధర్మళాస్త్రంలో మొత్తం 
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పదహారు మాతృకలు వున్నాయి. షష్టీ వాటిలో ఒక మాతృక అకుకోండి".... 

ఆంటూ తనకు తెలిసినది ఏకరువు పెడుతున్నాడు, 

ఏమి తేవాలా ఆచి ఆలోచిసున్నాడు సజ్జన్, పరిస్థితుల (ప్రభావం వల్ల 

వర్మలాంటి మధ్యతరహా కుటుంవీకసతో బాంధవ్యం నెర పాలి, వచ్చింది. పక 

మనసుకు ఇది ఆంతబాగాలెదు. ఎదురుగా మర్యాదగా మాట్లాడం, శిష్టత కోసం 

ఓహో ఆంటే ఓహో అనడం వేరు. లోతుకు వెళ్ళి చుట్టరికాన్ని కలుపుకోవడం 

వేరు. (శ్రీమంకుని భార్య ఆనుకుని వాళ్ళు కన్య కోసం కీమత్రెన చీరె 

తెచ్చారు. కన్య ఇచ్చే బహుమతి కూడా ఆమెకు కాబోయే భర్త దర్గాకు 

తగినట్టుగా వుండాలి. మరీ ఆంత ఎక్కువ కీమతె నదిగా వుండకూడదు. ఆలా 

ఓ సారి ఇద్చామంటే ఎప్పటికీ ఈ ముఖాలు నోరు తెరుచుకుని చూసుంటాయి. 

మహీపాల్ చెప్పుకుంటూ పొతున్నాడు- " “ఆరో రోజునే బిడ్డ (పారబ్దిం 

నిర్ణయిస్తాకంటారు సృృష్టికర్న. ఆరోజునే [(బహ్మ ఆగర్భ శ్రీమంతునిగానో 

పుట్టు దర్శిదుడిగానో అతని నొసట ఖర్మ్రా సేసాడు. ఒకడు పరమ 

హిత్వికురై శే మరొకడు చిత్తశుది 'డొక్కశుద్ది, లేసివాడవుతాడు. ఒక్కొక్కడు 

సాత్విక సంస్కారాలు వుండి క్ష ఖర్మ కాళ్ళ కింద నలిగి దుర్మార్లుడిగ 

మారతాడు. 

“తర్వాత?” 

“నిజం తలరాతను ఎవరూ మార్చేలేరుకదా?” అన్నాడు కర్నల్. 

“నువ్వు పా9రజాన్ని ఆంగీకరిస్తావా మ హీపాల్ ?” 

“అంగీకరించక పోయినా ఖండించను” 

కమ్సరి ఆటువంటప్పుడు ఈ ధనికులు, పేదలు, ఈ విజ్ఞానం- - ఆజ్ఞానం 

మొదలై న తారతమ్యాలు-” 

“ఏటన్నిటికీ కారకులు జమిందార్లూ, పెట్టుబడిదారి వర్గం అని 

అంటున్నాననా సీ వుద్దేశం” 

అవును" 
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“సజ్జన్ కొత్తచైత న్యం అనేది ఆనుభవంలోగాని రాదు. ఆనుభ వాన్ని 

సిద్ధింపచేసుకో వాలంచే వ్యక్సిగాని, వ్యక్తులు కలినిన పూరి సమాజంకానీ ఏమేం 
చేస్తోం దో, సహి స్తుందో ఆదే వాళ్ల ఖర్మ - అదేవారి వాటాకొచ్చిన సాంఘిక 

బాధ్యత,” చెపుతున్న తు... కంఠం గంభీర మంది. తన అభ్మిపాయాన్ని 

మరెంత స్పవ్షంచేస్తూ మహీపాల్ - “ఆ జన్మలో చేసింది ఈ జన్మలో అనుభ 

విస్తున్నాను. ఈ జన్మలో చేస్తోందీ, చేసింది.... దాని ఫలితం ఈ జన్మలోనో 
వచ్చే జన్మలోనో ఆఅమభఏంచాల. నేకు దాని (ప్రభానం నుంచి తవ్పించుకోలేకు. ౧0 

ఎప్పటికీ తప్పుకోలేను....” ఉంటూ చటుక్కున ఆగిపోయి ఆక్కడ తను 

తవ్పించి మరెక్వరూ లేనట్టుగా పంనరాలనే మరిచిపోయి స్వగతంలా 
చెప్తుకుపోయాడు, 

గతించిన రెండు రోజులూ విషాదచ్చాయల్లో స్వయంగా తిరుగాడిన 

సజ్జన్ మహిపాల్ ఆతను చేసెశ వరికి ఎందుకో పరితాపం చెందుతున్నాడని 

(గ్రహించడానికి ఎంతో సమయం పట్టలేదు. ఆతని పళ్ళాతాపానికి కారణం 
వీమిటా ఆని అడగాలనుకున్నాడు. శంకర్లాల్, వర్మ ఆక్కడే వుండడం 
గమనించి వూరుకున్నాడు ఆయినా ఆతడి ఆడ గాలని నోటిదాకా వచ్చింది. 

ఏడో పెద్ద తప్పు ఆయిపోయినట్టుగామా ఆతనిలో మిగిలివున్న ఆకాస్తా సంవేదనా 

శీలత కూడా దాంతో తుడిచి పెట్టుకు పోయినట్టుగానూ ఆతని ముఖం కనివిం 
చింది. తోటి కళారుడు రహస్యంగా ఏదో మాననిక యాతన ఆనుభఎసోంటే 
ఆతనికి తెలియిరాని ఆసంత్భవి కలిగిం. షహీపాల్ వాగ్గాటికి కట్టవేస్తూ “ఏం 

మహాపాపం చేళావని ఆలా పరిత ఏస్తుళ్నావు?” ఆన్నాడు సజ్జన్ నవ్వుతూ. 

అకస్మాత్తుగా అతడ్జీ ఎవరో కుదేసినట్టుగా మహీపాల్ ఉలిక్కిపడ్డాడు. 
మళ్లీ వెంటనే న్మిగవాంచుకుని మామూలు ధోరణిలో మాట్టాడ్డానికి పయత్నిస్తు 
న్నట్లు కనబడ్డాడు. సమాధానానికి ఆధ్యాత్మిక పూతపూస్తూ మహీపాల్ అన్నాప 
దేశంగా అన్నాడు - "నాలాంటి కుటిలుడూ, ఖలుడూ, కాముకుడూ మరొక 

రెవరున్నారు?ః నేను ఏ పాపం చెయ్యలేదని చెప్పమంటావ్?” 
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ఆతని సమాధానం విని సజ్జన్ మనస్సు చివుక్కుమంది. ఎందుక డిగానా 

అనుకున్నారు, తనేమి తక్కు వతిన్నా డని పాపాలు చేయడంలో? ఎవరైనా 

తమాషాగా తనను ఆడే (పళ్న వేసే? సడన్ కూడా మహీపాల్లా వున్నది 

వున్నట్టుగా మాట్లాడుతూ “నేను కూడా సిలాంటి పాపాత్మున్నే. నీ సిద్ధాంతం 

(పకారం వచ్చే జన్మలో నాకూ ఎలాటి శిష అనుభవించాల్సి వస్తుందో “కద?” 

అన్నాడు. 

ఆస్పోంగ్రి. ఆందరూ పావులే. ఎవరి ఖర్మల (ప్రకారం వాళ్ళు అనుభవి 

పారు” ఆంటూ నవ్వుతూ భోకవ్యవహారాన్ని ఒక్క ముక్కలో తేల్చిచెవ్పి 

వాతావరణంలోని బరువును కొంచెం తగ్గించాడు కర్నల్. 

హల్లో” అని నాజూగ్గా ఆంటూ డాక్టర్ షీలానింగ్ కన్య వెంట 

అడుగు పెట్టింది గుమ్మంలో. మహీపాల్ కనివించ గానే గొంతులోనే కోమలత్వం 

మాయమైంది. అమెను ఆక్కడ చూడగానే మహిపౌల్ నిర్హాంతపోయి రాతి 

బొమ్మలా అయిపోయాడు. న్వింగ్ లోనికి రాగానే ఆతను మ్నవో ఆందరూ 

వెంటనే లేది నిలబడ్డారు. తర్వాత కాని మహీపాల్ లేది నిలబడలేదు. 

చిరుకోపం నటిసూ సజ్జన్తో “ఇంతవరకు వెళ్లలేదూ” అని ఆంది 

వనకన్య. 

*బదిగో. ఇప్పుడే వెళుతున్నాను” ఆంటూ తడబడుతూ చెప్పాడు సజ్జన్. 

[కీగంటితో మహీపాల్ని చూసూ మళ్ళీ నాజూగ్గా కన్యతో అంది డాక్టర్ 

షీలానింగ్-” ఆలా అనాలి. ఈ దుర్ నుడితో జ! మాట్లాడాలి. శ 

దానికి ఆన్ని విధాల అర్షుడే”. 

“చెప్పులు విసిరించండి. ఇప్పటి (పపంచం అంతా మీదేగా" అంటూ 

సజ్జన్ నవ్వాడు. 

= విసరడానికి మాకేమీ ఆభ్యంతరంలేదు. ఒక్కటే భయం. మేం విసిరే 

చెప్పలక్కూడా జాలికల హృదయం వుంది. మాశకేనష్టం. పోనీ విసిరే చెప్పులు 

విరుగుతాయేకాని ఈ సిగ్గులేని మగాళ్ళ బుర9 మాతం పగలదు”. 
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ఆమాటకు ఆందరు బిగ్గరగా నవ్వారు. 

కుర్చీలోంచి పర్మ లెచి డాక్టర్ గారిని ఆహ్వానించాడు. 

గుమ్మం దగ్గర వున్న రెండు కుర్చీల్లోనూ ఇద్దరూ, బెంచిమీద నలుగురూ 

కూర్చున్నారు. ఇద్దరు ఆడవాళ్ళు రాగానే కూర్చోవడానికి కోరత ఏర్పడింది. 

“ఏమని చెప్పమంటారు, 'పిసుతం ఇల్లంతా అడవాళ్ళ మయం ఆనుకోండి” 

అంటూ సమర్థించుకున్నాడు వర్మ. 

అనేన వెళుతున్నాను” ఆంటూ కళ్ళు కిందికి ఉంచుకుని అన్నాడు 

మహీపాల్. 

ళం కూర్చోరాదూ” అంటూ డాక్టర్ షీలా ఆంది. ఆమెకళ ఆతల్లి 

ఇంకాసేపు అక్కడే కూర్చోమని (బతిమాలుతున్నట్లుగా చూసాయి. కర్నల్ 

షీలా ఇంటికి వెళ్ళి మహీపాల్ని వెంటబెట్టుకుస వచ్చిన తర్వాత (ప్రథమంగా 

ఇద్దరూ ఒకచోట కలవడం జరిగింది. 

మహీపాల్ కళ్లెత్సి చాలాదీనంగానూ, నిస్సహాయుడిగానూ ఆమెను 

చూసాడు. మళ్ళీ వంక పెట్టుకుంటూ “ఆదేంకాదు. నాకు వెళ్లాల్సినపనివుండి” 

అని అన్నాడు. 

“ఉందు. నేను కూడా వస్తాను. కర్నల్, ఓమాట” అంటూ సజ్లన్ 
వ (J 

చూసాడు. 

“నేన్ను రాగానే ఆందరూ వెళుతున్నారా" ఆంది షీలా, ఆమె ముఖంలో 

ఏదో ఆశాభంగం పొందిన భావం కనిపించింది. 

“అబ్బే. నేను ఇప్పుడే వచ్చేసాను. ఆందాకా కర్నల్ని నీకు కాపలా 
వుంచి వెళ్తుతున్నాగా. మునుపటి మాదిరిగా స్వతంగతుణ్జీ కాదాయే” అంటూ 

సజన్ కన్య ముఖంలోకి చూశాడు | పేమగా, 

* ఈ మగ వాళ్లు - అయితే ఆడవాళ్ల తద పెత్తనం చెలాయిసారు 

లేకపోతే కాంతాదాసులై పోతారు. సమానంగా మాతం ఎప్పటికీ చూడరు” అని 

అంటూ కన్య మగజాతిమీద మృదువుగా దెబ్బతీనింది. 
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కన్య [(కేమ చాలా నిశ్చలమై నది. చాల స్వచ్చ మైందన్న పాత అనుభ 

వాన్ని మరోపర్యాయం పునశ్చరణ చేసుకున్నాడు సజ్జన్. పయత్నించి కూడా 
ఆలాంటి నై ర్మల్యాన్నీ ఆంతటి స్వచ్చతనూ తాను కూడా ఎందుకు అనుభవించ 

లేడు. తను ఆందరికి దూరంగా వుండి, విడిగా ఎందుకు భావిసాడు. తన 

| పేమలోని కాలుష్యం కన్య (పేమ వాహినిలో కలిసినప్పుడు నిర్మలత్వాన్ని 

ఎందుకు పొందలేడు? 

మహీపాల్, సజ్జన్ కలిని వెళుతున్నారు. ఇద్దగూ మాట్లాడకుండా 

సందులు గొందుల్లోంచి వెళుతున్నారు. ఇద్దరి మనసుల్నీ తుఫాను చిలుకుతోంది. 

“నేను ఎంతో నీచుణ్ని!.... కన్యలాంటి శీలవతికి నేను యోగ్యుణ్ని 

కాను.... నాతో నేను ఘర్షణ పడతాను! సజ్జనుణ్ని అవురానూ కన్యలోవున్న 

నిర్మలత్యాన్ని తలపోసుకుంటూ సజ్జన్ కూడా నిర్మలత్యంలో ఓ మునక 

వేసాడ. 

“నేను చాలా తుచ్చున్ని, నా జీవితమే ఓరోత। ఓరోత!.... హే 

పరమెశ్యరా!" అంటూ. పర మేళ్వరున్ని తలచుకొని మహీపాల్ ఇంకా 

తుచ్చత్వం, రోతతో నిండిపోయాడు. 

సందులంతా ఎలక్షన్ వాడావుడితో జుయ్ మంటున్నాయి. కాం గెస్కి 

ఓట్లు బాగాపడ్డాయి ఆని ఒకరంటోంటే లేదు జనసంఘకే జోరుగా వుంది అని 

మరొకరంటున్నారు. మధ్యాహ్నం ఆయిన తరువాత కిసాన్ _మజ్ దూర్ పజా 

పార్టీ అభ్యర్థి ముఖం పాలిపోయిందన్న పుకారు బయలుదేరింది. గురం రౌతు, 

సూర్యోదయం, పడవ; పుష్పం, ఇంజను, కొడవలి గుర్తులుగల పార్టీ 

అభ్యర్థుల్ని గురించె తే ఎవరూ ఆనుకోవడమే లేదు. 

తిం 
సందులూ గొందులు దాటి ఇద్దరూ చౌకులోని చౌరస్తాలోకి వచ్చారు, 

గోల్ తలువు చౌరస్తా వచ్చేపోయే జనంతోనూ, ఆక్క_డే నిలబడిపోయి వున్న 

కురి 



జనంతోనూ కిటకీటలాడిపోతూంది. లౌడుస్పీకర్త నుంచి వచ్చే రజగొణధ్వ్యమలు 
ఒక దానితో ఒకటీ ఢీ కొంటూ గాలిలోకలిసి (ప్రకృతిలో అంతర్భాగం అయిపో 

తున్నాయి. విక్టోరియా పార్కు రెండు వైపులా టీకొట్లు వున్నాయి. వాటి 

ముందు వేసిన కుర్చీలన్నీ నిండిపోయాయి. విక్టోరియా పార్కు భో ఇవ్వాళ 
పోలింగు జరుగుతోంది. చౌరస్తాలో మూగిన జనంలో మధ్యమధ; పోలీసులు. 

చంకన ఫెళ్ళు వెట్టుకుని వెళ ఆధికారులూ, కార్లూ, డోలీలూ, పల్లకీలూ 

నిలబడిన జనాన్ని ఆకర్షిసున్నాయి. 

సజన్ తనవెంట డై వర్ని కీసుకొచాడు. ఇవంళ దాగా జకసమురేం 
జ జ a కం ఎ టై 

వుంటుందని ఏదైనా అలజడి జరిగితే తన కారునేమైనా పాడుచేసారన్న 

భయంతో ముందే జాగత్తపడి డై 9వర్ని వెంటబెట్టుకుని వచ్చాడు. కాని 
ఆక్కడ వాతావరణంలో ముచ్చట్లు తవ్వితే ఉదక త ఎక్కు డా క్రనబడ లేదు. 

బందోబసు గూడా గట్టిగాదేళారు. సజ్జన్ మహీవాల్ ఆలా తిరిగ వచ్చేసరికి 

కారు డ్రైవరు లేడు. సజ్జన్కి కోపంవచ్చింవ. “"పోనివోయ్. మేలారోజు, ఎంత 
చేపని కారో గోళు గిలుకుంటూ కూరు ;,ంటాడు? ఆతను వచినదాకా ఆ కలీ 

౧౮ రా ల ల ఛ 

కొట్టు కెళదాంపద. చాలాసేపటి నుంచి మంచి ఆకులె దెరకంవనుకో నమఠ 

దానికి” అంటూ మహీపాల్ సరి చెప్పాడు. 

సజ్జన ర్యాసంతా డ్రై రవర్ మీద వుంచ. కన్య ఆతసికోసం ఎదురు 

చూసుంటుంది. మళ్ళీ నాలుగు గంటలమ్యుందంటే వెద్దమ్మ మెడలో మహిళా 

మెలా (పారంథం ఆవతుంది, కన్యను పిలవడం కూడా కష్టమైపోతుంది. 

ఎందుకో నిన్న టినుంచి కన్య అంటే సజ్జన్ కి చెప్పలేని అనురాగం, మమతా 

పుట్టుకొచ్చాయి. రాతి రూపిరతేస్ ఇంట్లో తాను చితను చూసాడు. ఆమెను 

చూడగానే అతనికి ఎక్కడలేని పిరికితనం వచ్చింది. చిత అంటే అతనికి 

అపరిమితమైన ఆనందం, ఆమె ఆతన్ని ప్రభావితం చేనెంద కూడా. ఆయినా 

నిన్న రూప్రతన్ ఇంట్రో చూడడం తటస్థించినా ఆమె ఆతని గౌరవాన్ని 

కాపాడింది. ఎలూగెనా చిత కన్య కాజాలడు. చిత అతని ఆండన బతక 

వచ్చే మోకాని అర్థాంగి మా[తంకాలేదు. ఆతనికి అర్థాంగి కావాలి. ఇంతవరకూ 
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తారూ బొంగరం లేకుండా తాను గడీవిన జీవితంపై ఆతనికిరోత పుట్టింది, 

ఇప్పటి భార్య అనే వబాధ్యతలేని జీవితం గడిపి భార్య ఆంటే దూరంగా పోతూ 
వచ్చాడు. వలలో చిక్కిన ఏనుగు తప్పించుకో వడానికి గిలగిల తన్నుకొన్నట్లు 

ఆతను తిరుగుబాటు చేస్తూ వచ్చాడు. బృందావనంలో కన్యతో కలిని తానుదేనిన 

విహారంలో ఆమెను తన (పేమ పాళంలో బంధించి ఆ మిషతో ఆమె శరీరాన్ని 

అనుభవించి ఆమె నైతిక స్థాయిని దిగజార్నాటానికి అతను పన్నిన పన్నాగం 

ఫలించక పోవడంతో అతనిలో ఓ రకమైన విసుగుదల ఏర్పడింది. రాజా 

సాహెబ్ ఏర్పాటు చేసిన మేజు వాణీలో చిత తారసిల్హగానే ఆ విసుగుదలే 

ఆతనిలో అణగివున్న లైంగిక వాంఛ రూవు ధరించి చెలరేగింది. చితను 

కలవడం మూలాన్నే ఆతసిలో కామేచ్చరేగిందనుకోవడం తప్పిదమే ఆవతుంది, 

ఆమె స్థానే మరే వనితవున్నా ఆళనారోజు కాలుజారేవాడే, కాని ఈ పర్యాయం 

చితతో నె తికంగా సాహసంచేయడం తాను సహీంచలేక పోతున్నాడు. తన 

మనస్సు ఎంత పాతాళానికి దిగిపోయిందో తెలుసుకున్నాడు తనవై తనకు 

అసహ్యం వేసింది. ఆటువంటి తరుణంలో కన్య ఆతనిలో మిగిలిన సుసం 

స్క్మారాల వతీక లా వచ్చింది. ఆవహాంకారంలేని తన స్నేహాన్ని ఆతనికి 

ఆర్పించిందిం నిన్నటి నుంచి కన్య సంవూర్తంగా అతని స్వామిని, గృహస్వామిని, 

ఆమె జ్ఞాపకం, చేసుకుంటే చాలు. ఆమెను ఓఫారి చూసే చాలు ఆమెనోసౌరి 

స్పృశి స్తేచాలు అతనిలో వికారాలన్నీ పటాపంచలై పోతాయి. ఆతనిలో దిగజారి 

పోయిన ఆదర్శాలను పైకిలెమ్మనమని | వేరేపజ ఇసాయి, ఆందుకే డై9వరు 

లేకజోవడం అతన్ని ఇబ్బంది పెట్టింది. కారు తాళంచెవి తనదగ్గరవుంతే 
అతనికింత ఆందోళన వుండేదికాదుం మహీపాల్ చెప్పింది నిజం. మేలా రోజు. 

పాపం వాడూ మనిషే. ఎంతసేపని ఒంటరిగా కార్లో కూర్చుంటాడు. ఆందుకే 
ఆతనికి డై 9౨వరుమీద అంతగా కోపం రావడంలేదు. 

మానవత్వం, కన్య ఇచ్చిన . ఆదేశం రెండిటిమర్యా వూగిపోతున్నాడు 

సజ్జ్ఞన్, మహీపాల్ ఆతని జబ్బ పట్టుకొని లాగుతూ “రావోయి. ఇప్పటి 

నుంచే కాంత దాసుడివికాకు. ఆయినా భార్య మంచిదైతే దాసుడుగా వుండడం 
మనబోటి చంచలవ్యకులకు _శేయస్కరమే ఆనుకో!” అన్నాడు, 
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జమునా కరీ కొట్టు దగ్గర నలబడి, పక్కనేవున్న లాల్ మవోరాజ్ టీ 

ట్టువ త్త కూర్చుని "గప్పాలుకొడుతున్న వాళ్ళ మూట వింటు వ గరు, ఎలక్షన్ 

వార్తల లు వాళ్లు చెప్పుకుంటున్నారు. ఆవి వింటోంటే ఖేషగ్గావుంది ఇద్దరికి 

ఆప్లు తీసుకొని వెళదాం పద” అన్నాడు సజ్జన్. మహీపాల్ ఓ క్షణం 

ఆలోచించాడు. మళ్ళీ రెండోసారి సజ్జన్ పిలవగానే “నువ్వు వెళ్ళిరా. నేను 

ఇక్కడే కాస్సేపు తిరుగుతాను. బాగా సరదాగా వుండి" అని అన్నాడు 

మహీపాల్. 

కొ 

“నువ్వేదో పనుందని లేచి వచ్చేశావుగా!” 

“ఆ( ఏమీలేదు. వూరికనే అలా లేచేసాను. నువ్వు వెళ్ళు.... అన్నట్లు 

నువ్వు వెళ్ళేది ఎలా? నీ డైవర్.” 

ఆ మాటకు సజ్జన్ ఆతనీ ముఖంలోకి పట్టిపట్టి చూస్తూ 0: క్ర ఫో లే 

బస్సులో వెళ్ళినోతాను” అన్నాడు. 

సజ్జన్ వెళ్ళిపోయాడు, మహీపాల్ పార్ గా వె వెపు వెళ్ళాడు, రకరకాల 

మనుష్యులు. గుంపులు గుంవలుగా ఎక్కడ పడితే అక్కడ గుమిగూడి 

వున్నారు ఎక్కడచూనినా, విన్నా ఎలక్షన్ గురించి కబురైే. ఎలక్షన్ గురించి 

మచ్చే. ఓట్లు వే సేవాళ్ళలో ముసలాళ్లూ, రోగిషలూ, వికలాంగులూ అందరూ 

వ. స్రీలు ఎత వుత్సాహంఎంగా వున్నారో చెప్పునక ' (| ర్రెదు. గ విరాజ 

వంపరను |పాచీన కాలం నుంచి పాటిసోప్స భారత : రకల రారత దేశ 

మొదటిసారి ఓటు వేయడానికి అధికారం లభించింది. కాొలామండి 

న్తీలు తను భర్వల షై షానుసారం ఆభ; రుం ఓట్లువేసారు. సుతం తభావాలు 

న్న కొంతమంది మా మాతం ఎవరు స చెప్పేనా వినక తమకు ఇష్టం వచ్చిన 

వారికే ఓటు వేశారు. ఒక మహోళ యుడై తే జనసంఘంవారి కపానే. వెలిగించ 

ము భార్యకు పదేసదే హెచ్చరిసోం టే పాపం ఆతని భార్య జోదెద్దులకే మేత 

వేసానంటూ మొండీ కెత్సింది ఇద్దరికి ఘర్షణ జరిగింది. కోపంలో ఆ గ్గిగుగ్గిలం 

ఆయింది భార్య పార్కులో వున్నామన్న సంగతి కూడా మరిచింది. ఇంట్లో 
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మాదిరిగా భర్నమీద లేస్తూ “ఆదిగోచూడు, జీవితంలో మొదటి సారిగా వోటు 

వేయడానికి వచ్చాను నా ఇష్టం వచ్చిన వ్యక్తికి వేసాను. నువ్వు మాటి 

మాటికి అడ్డుపుల్ల వేళావంటే నీ మర్యాద దక్కదు ఆంది.. 

జోడెద్దులూ - దీపం గురించి సంభాషణ జరుగుతోంటే దారిన వెళుతున్న 

ఓ పోలీసు జ౮ూను వచ్చి భర గారి జబ్బను పట్టుకున్నాడు. పోలింగు జరిగే 

[పాంతంలో కేన్వాస్ చెయ్యడం నేరం ఆన్న సంగతి పాపం ఆ భర గారు 

మరిచినట్టుంది. 

చౌకులో పోలింగ్కు వచ్చిన కొంతమంది లోగంవాళ్ళు స్వాతం త్యం 

ఆంటూ గుడ్డిగా పూజించే వాళ్ళకు. ఓ మంచి గుణపాఠం నేర్పారు. ఫక్ తండి 

ఎవరు?" అని (పశ్నించగానే “డబ్బు” అని చటుక్కుని ఎమా(తం తడుము 

కోకుండా సమాధానం ఇచ్చారు వాళ్ళు. 

“మరి ళర పేరు” ఆని రెండో [పళ్న. 

“డబ్బు” ఆంటూ మళ్ళీ సమాధానం వచ్చింది. వచ్చినవాళ్ళలో ఇరవై 

రెండూ ఇరవై మూడేళ్ళ వయనువున్న ఓ వారకాంత కూడా వుంది. **లేకండి. 

మమ్మల్ని చుట్టుముట్టి వోటు వేయించడం కోసం తెర్చారే వీరేశండి నాభర్త?” 

ఆంటూ అక్క_డున్న రీ వ్య కిని చూపించింది. 

ఎలక్షన్ దృళ్యాలు చూడడంలో మునిగిపోయాడు మహిపాల్. అదంతా 

ఒక పెద్ద _పహసన:లా వుంది అత:కి. ఒకవైపు మన (పజాస్వామ్య వ్యవస్థ 

(పతి వయోజనుడికి ఓటింగు అధికారం ఇచ్చి, మొత్తం నమాజాణం3 వాళ్ళ 

ఇష్షంవున్న [సభుత్వం ఏర్పరచుకోవడానికి స్వాతం త్యం ఇచ్చింది. (పాలీన 

భారతదేశంలో కూడా గణతంత రాజ్యాలున్నాయి. కాని చ్రేలకూ, వృత్తి 

పనులవారికీ, వ్యాపారస్తులకూ, గులాములకు ఓటింగ్ ఆధికారంలేదు. [ప్రజల 
మీద పెతనంచేసే వాక్కు కేవలం శతిగియులకే వుండేది, ఈ దృష్టా 

చూస్తే మనం (పాధీనుల కండే ఎంతో (పగతిని సాధించినా నేటి _పజాస్వామ్యం 
పూర్చిగా ఆర్థహీనంగాతయారైంది. గోల, రభన, గందరగోళాన్ని సృష్టించి 
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"అయ్య బాబోయ్ ఎవరో గిట్టని ముండాకొడుకులు మన్ముల్ని చంపాలని 
ఇవన్నీ వెట్టార రా” అని గుండె బాదుకుంటూ “ఓసే కోడళ్ళూ రాండే'' అని 

గట్టిగావిలిచింది. 

“ఎవరే ఆక్కడ విలుసూంట'' ఆంటూ వణుకుతూన్న ఓ మసలి కంఠం 

దగ్గు తెరను సంకాళించుకుంటూ పలికింది. 

“'ఇక్క-డకురా. కొంప మునిగింది"? ఆంటూ వెడ బొబ్బలు వెడ తూలాలే 

భార్య నాలుగు మణుగుల నాజూకు దేహంలో వెకి వులుకుతున్న ఎగ క్వాసల్ని 

ఇమడ్చుకోవడానికి పయతిి స్తూ, మధ్య మధ్యలో మాటల్ని గొంతులోనే 

సగానికి దీగమింగుతూ. తడబడోన్న కంఠంతో దేవుళ్ళను, స్మరించుకుంది_” 

“ఓ సత్యనారాయణ స్వామీ నీ కాళ్ళు మొక్కుతాను. నీ వతం చేసుకొంటా 
నయ్యా. ఆంజనేయస్వామీ! నీ పేరున రేపు శనివారం ఆకుపూజ చేయిసా. 

ఓ పోలేరమ్మ తల్షీ, మమ్మల్ని ఈ ఆపద్ నుంచి కావాడమ్మా నీ మేఖు 

ఎప్పుడూ మరవను.”' 

ఏమయిందీ ఆంటూ పక్క_ వాటాలో వుంటున్న మొసలామె వచ్చింది 

కీశాకాలం చలికి ఆమె గజ గజ పజికిపోతోంది. 

“చూడ వ్యా? ఆలా చూడు. ఎవరో గొ|డాలు ముండ మన గుమ్మం కాడ 

ఆవేవో బొమ్మలు పెట్టిందే. ఎవరు వెట్టాకో వాళ్ళకే తగలాలి. ఇదంతా 

అ నందో ముండ వనేనే, ఆదే ఆ పెద్దమ్మతో ఇంతా పయోగం చేయించిందే'' 

లాలే భార్య రొప్పుతూ ఇయాసపకుతూ కడ పురోనిదంతా బయట వెట్దేనింది. 

“ఆ రాక్షని మండ యింటిమీదవిడుగు పకిదావ'దాని బకుకంతా ఇలాటి 

పాడుపనులోనే తెల్లా రెట్టుంది" అని తలుపుకు కరుచుకుని, చెంగు ముక్కుకు 

అడ్డంగా వెట్టుకుంటూ ముసలామె కోపాన్ని వెళ్ల గక్కీంది. 

“అవ్వా కాన్త దాన్ని తీసేనీ ఏదైనా వీధిలో వేసిరావే,. గోమతి కెళ్ల 

డానికీ నా కాలస్యం అవుతోంది”. 
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నీతి బావ్యంగానూ, సంఘవ్యతి రేక మైనవిగాను గుర్తించినా అని అన్నీ తను 

జరపాలి. ఇంత పెద్ద సంఘాన్ని ఒక్క_వ్యకీ ఎలాసంస్క_రింఛచగలడు? 

ఇలాంటి అచారాల్ని (పపంచం మాననంత వరకు ఒక్క మహిపాల్ ఏమి 

చెయ్యగలడు? కళ్యాణి మనస్సును ఎంతకాలం అణగతొక్కుతుండగలడుః 

శకుంతల వివాహం ఎంతో వైభవంగా చెయ్యాలని ఆమె కోరిక. ఆమె మనస్సు 

విశాలం కనుక. ఆడబిడ్డ కూతు౦నా అ అమ్మాయి గురించి స్వంత విలకన్నా 

ఎక్కువ అరాటపడు తోంది. ఇంక ఒకనెల లోపలే సుక్కుకు తగిన వరుణ్ణి 

వెతుకుతాను, ఇటు నిశ్చయం ఆయిందంటే వెంటనే ముహూర్తం పెట్టి 

పెళ్లిచే? నిసా. తర్వాత మున్ముందు తనకూ పుద్ధిడు సంసారం బాధ్యతలూ 

ues వున్నాయి. నా వ్ల్లలు నాకు లీపికాదా, సోదరునికోసం, సోదరికోసం 

నా పాణాల్నే తోడేనిన నేనునా వలల ఆభ్యుదయం కోసం ఎందుకు 

శమించనూ!.... కాని .... దొంగలు, స్వార్ధపరులు, జాలికే కళంకం .... 

మహీపాల్లో వున్న రెండో మనసు ఈ ఆలోచనల వెళప్వుకూడా 

పొడుచుకుని ఆతని మఠణించిన తండిగారి మాదిరిగా ధిక్కరించడానికి వెకి 

వచ్చేసింది. తీవ్రంగా ఆలోచించకపోయినా కూడా తనలోని బలహీనతల 

గురించి ఆతను ఆలోచిస్తున్నాడు. సాంఘిక బలహీనతలు మనిషిలో ఎలా 

పెనవేసు కొంటాయో ఆలోచిస్తున్నాడు. వ్యకి, సంఘం రెండు దోష 

భూయిష్టాలే. ఒకని నడకె రెండోవాని పభావం పడుతుంది. సంఘ 
నిర్మాణం అవుతున్నంతవరకూ సంఘం వ్యక్షీని పోషినున్నంత వరకూ ఈ 

లక్షణం తప్పదు. వ్యక్తి, సమాజం మధ్య కలయిక కుదరాలంటే ఇదే 

మూలాధారం దీని ద్వారానే కుటుంబనిర్మాణం జరుగుతుంది. నేటి వ్యకి క్రీ 

నేటి సమాజం రెండు ఈ గలాభాలోనే పోటీపడిషునుగుతున్నాయి. నేటెవ్య క్రి 

ఎటువంటి నిస్సవాయతలో వున్నాడంటే అతను అత్యున్నతమైన నైతిక 

1పమాణాల్ని. పొరపాటున ఒకవేళ ఉల్లంఘించినా కూడా మనం ఆత 

తమించాల్సివుంటుంది. 

రెండో మనసు రెండో పర్యాయం ఆతణ్ణీ ధిక్కరిస్తోంది. ఆ[పయత్నంగా 
మహీపాల్ మూలిగాడు, అతనిలో చైతన్యం వికనించినది కావడంచేత ఆతని 
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ఆంతర్ దృష్టిని పాడుచేసుకోనివ్వడంలేడు. స్యయంగా ఆతని తెలివే 
ఆతనికి లాభకారిగా కనివించలేదు. గాభగాతో మహిపాల్ కళ్లు ఒప్పచెవ్పి 

నాలుగు దిక్కులూ చూడ సాగాడు. రోడ్డుకు మధ్యగా వచ్చి నిలవిడి 

సోయాఢు. రోడ్డుమీవ ఓకారు పోతోంటే చెవు వూపాడు ... కారు ఆగింది. 

“ఓయ్! నువ్యటోయ్!” ఆంటూ రూస్రతన్ పంకరించి నాతో 

వస్తానా? నీతో కొంచెం పనిశవుంచో ఆకాడు, 
టమ 

“పద, ఎలక్ష న్లో నాకూ వెద్ద అన కి లేదు. ప్ో పొద్దుపోక వచ్చాను 

హడావుడి చూద్దామని", 

“ర్మ పర్యాయం నువ్వు ఎందుకు స్లబడలేదు?” ఆంటూ మహీపాల్ 

కార్లోపోతూ రూపిఠతన్ని (పళ్నించాడు. 

“నిజం చెప్పాలంటే, షాహోకోరు కొడుకు ముండు తన వ్యాపారం 

చూసుకుంటాడు. ఆ తర్వాతే మిగతా వన్నీను” 

“ఒకప్పుడు వీడే తన దగ్గఆ సమాజవాదం అంటూ కోతలు కో సేవాడు. 

ప౦ిజాక ళ్యాణం గురించి మాటల్ని కోటలు దాటించేవాడు. వీడేనా రూప్ఠతన్1 

ఇంతలో రూప్రతన్ మహిపాల్ భుజంమీద చెయ్యు అనిస్తూ ఆన్నాడు జా 

"నాకు మంతి పవవి దొరికే ఆవకాశం లేగ. నాకన్న కొమ్ములు తిరిగిన 

వాళ్లు ఇందులో అభ్యర్థులుగా నిలబడ్డాము. ఈసారి ఉపమంతి పదవులు 

కూడా సృష్టిస్తున్నారని వినికిడి. ఇదంతా నాకు ఇన్షంలేదు. అదీకాక 

ఎక్కు వకాలాన్ని వ్యాపారానికి విసియాోగించకపోతే .... నీకు తెలిసేవుంది 

(పపంచం ఎలా త్వరగా మారిపోతోందో!". 

పీలాావె లషలకు పడగలెకి నోళ్డ నాళం కొలం ఆంటూ ఆఘోరిస్తే భేషే 

బాగు బాగు'' ఆంటూ నవ్వాడు మహీ పాల్, 

“కాల తరం నడివింే రా. డా ఆతకం కింద నలిగిపోతారు. పతి 

ఆడుగూ ఆలోచించి వెయ్యాలి ఎంటూ లేని గంభీరం తెచ్చుకున్నాడు 

సేర్రూప్క తన్. 
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“నువ్వ; రాజకీయాల. సుడీగుండంలోంచి బయటపడి మంచి పనిచేసావు.” 

“ఒదల్రేదనకో ఆది సరేకాని, నేనొక వ్యాపార్యపస్తావన చేస్తాను. 
సీ కొత పుస కాలన్నీ నాకిచ్చేయి. సీ పాఠపుస కాల కావీరైటు నీకిచ్చి వేస్తాను. 

కొత వాటికి రాయల్టీ ఇసుంటాను. షరతు నచ్చిందా?!” 

“వీడు మళీ కొతగా ఈ రంగంలో నిలదొక్కు కోవాలంటున్నాడు. 

ఆందొకే నాకు ఎరవెడుతున్నాడు .... ఈ ఆవకాళం వున్నవుడే పని 

చేయించుకోవాలి అనుకున్నాడు మహీపాల్. “సేర్రూప్రతన్ అన్నివిధాల 

నాకే లాభం ముండి. కాగత ప్ో 

"పాశ విషయాలు మరిచిపో మితమా! అప్పడు నువ్వు క్ నిద్దాంతాల్ని 

ఎపుడుపండించుకుందామన్న ఉరవడిలో వున్నావు. లేకపోతే నీ గురించి 

నాకు చెడ్డ అభిపా9యం ఎప్పుడూలేదు. అదే అత్మీయతా, ఆదే గౌరవభావం.” 

“చెప్పనక్కర్లేదు. ఆచరణద్వారా తెలుసుకున్నాను. సన్కే నా పుసకా 

అకు అడ్యాన్సు ఎంతయిస్తావో చెప్పు” 

“ఎన్ని పు సకాలు వుంటాయి క్ల” 

“నా మూడు పు సకాలకు ద్వితీయ ముద్రణ ఇంకా ఆవలేదు. వాటిని 

(వచురించిన పకాళకుల దగ్గర డబ్బులు లేవు. ఆడి సరేకాని, ఈ మధ్య ఓ 

కొత విషయం పట్టాను." 

“మూడువేలూ నాలుగు వేలూ - నువ్వెంత అడిగితే ఆంత ఇనసానుో 

“మరి నా పాత పు నకాలకు 1" 

"చూసాను లేవోయ్, పూర్వం కన్న బాగా లౌక్యం నేర్చేళావు” 

“= అనుభవాలే అన్నీ నేర్పుతాయి” 

సర: ఇక మన ఇద్దరికీ ఇప్పుడు పొత్తుదాగా కుదురుతుందిలే. సీక్కా 

వలనీనంత తీసుకో” 

“ఏం? మళ్ళీ ఏదైనా వారపతిక వెట్టాలని వుడ్దైెశ మా ?” 
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“ఆహో! పెట్టగలను కూడా. సీ మాటలు వింటోందే పతిక [పారంలిం 

చాలన్న వుత్సాహం కలుగుతోంది, ఈసారి (పచురణల మీదే ఎక్కువ (శద్ధచూపా 

అనుకుంటున్నాను ఈ పర్యాయం ఓ కొత |పయోగం చెయ్యతలచుకున్నాను. 

పెంగ్విన్ పీరీన్ లా భారతీయ భావలోని ఉతమ నవలల ధారావాహికలు 

[పారంభి స్తే బావుంటుదనుకంటున్నాను, అమెరికన్ పద్ధతిలో పచారం చేస్తాను. 
హిందూ దేశంలోని (పతి వెద్ద పట్టణంలో మహీపాల్ నవలల గురించి అంటే 

నా వుద్దేశం నేను ఎవరెవరి నవలలు ,పచురిస్తానో వాళ్ళగురించి సాహీత్రీ 
గోష్టుల్ని యేర్చాటు చేని పృతికలు చదివే యేర్పాటు కూడా చేస్తాను. (ప్రతి 

స్కూల్లో, కాలేజీలో యూనివర్సిటిలో, పెద్ద పెద్ద రెస్టారెంట్లలో, హోటళ్ళలో, 

ఫాట్ ఫారాల పె, వారాప తిక ల్లో - అస్నీ చోట్లా సీ ;పచాగం చేయిస్తాను, ఇంత 

వరకు హిందీ పుస్తకాల్ని వికమం చెయ్యడానికి ఇంత పెద్ద ఎతును ఈ కొత 

పంథాలో ఏ (పచురణ కరా చేని వుండనిరీతిలో_” 
న! 

ఆ మాటలు వింటోంటే మహీపాల్ లోలోన సొంగ్పో తున్నాడు, అంతలో 

సేద్ రతన్ కారు ఆతు బంగాళా ముందు ఆగింది. ఇంతకు ముందు ఆతని మాన 

సక ఆకాళంలో కమ్ముకున్న విషాద మేఘాలు తాజగి సో మాయి తనకు మంచి 

రోజులు వస్త్నూయని అనుకున్నాడు నహి సార్. 

ఈ పథకం గురించి ఆలోచిస్తూ ..డగానే రూ తన ఇంట్లో పు నకాల 

గదిలో గంటలు గడిచిపోయ్యాయి. “హాక్ చ 
ఆడిగాడు మహీపాల్. 

PS 
రి ల Cis ళా Py లం q వ్ ఖాని & 23 

= చెప్పవయ్యా ఏంకావారి?” 

“నేనొక హారాన్ని అమ్మాలి 

“*బంగారంవాఃో 

“కాదు, నవరత్నాలు పొ2గిన వోరం” 

'' ఎవరిచ్చారు?" 

“మా ఆమ్మ గారిది, చాలా విలువకలది” 
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* ఎందుకు ఆమ్ముతున్నావు?” 

“మేనకోడలి వివాహం చేయ్యాలి"' 

“ఎంత ఖర్చవుతుంది 1” 

“'పది హేను వేలు” 

"చాలా ఎక్కువ. ఇంకా ముందు ముందు నీకు పెద్ద బాధ్యతలు 

వున్నాయి.... పుట్టింటివై పు నుంచి సహాయం" 

“గుట్టూనూ, నా భార్యనూతీసుకు నిఆక్క ణ్లుంచి వచ్చేసిన నాటీనుండి 

ఒక్క పెసా తీసుకోలేదు. ఇప్పుడయితే వాళ్ళే ఇరరాటాల్లో పడ్డారు. తాలూకా 

దారీపోయింది. మొన్నీమధ్య వాళ్ళింట్లో పెద్ద రొంగతనం కూడా జరిగింది.” 

ొతలానా?” 

“అవును. నేను అక్కడే వున్నానప్పుడు. నా చేతులతో ఒక దొంగాణ్లీ 
కూడా చంపాననుకో” 

“అలాగా?” 

“ఆ విషయమే అడక్కు. దొంగతనాల గురించి విన్నాను. కాని ఆరోజు 

(పత్యక్షంగా చూశాను" 

“మీ పుట్టింటివారిలో ఎవరికైనా అపాయం-” 

"అవును. ఒక నౌకరు చచ్చిపోయాడు. మరో నౌకరు పరిస్థితి ప్రమాద 

కరంగా వుంది. ఈపాటికి వారూ చచ్చిపోయి వుంటాడు. మరిద్దరికి మామూలుగా 

గొయాలు తగిలాయి.” 

"ఎంత సొమ్ము పోయింది" 

"లక్షన్నర రూపాయల విలువెన నగలు దొంగిలించబడ్డాయి. రాలా 

నష్టం కలిగింది" 
వా 

"ఆ( .ఆయ్యేవుంటుందిో 
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“ఆందుకనే నాకు విచారంగా వుంది” 

“ఎందుకు?” 

“సరేకాని. ఆహారం గురించి” 

“ఆ అ(, తీసుకరా చూస్తాను. ఈ దొంగల సంస్థకూడా [పాచీన 

కాలంలో సార్వజనీన సమాజవాద-లాటి జాడ్యమే. వునృ వాళ్ళ దోచుకుని 

లేని వాళ్ళకు పెట్టడం.” 

“రాజరికపు వ్యవస్థ పుట్టడాసికి ఇక్కడే పునాది పడింది. ఈ దొంగలే 

3 గారు. (ప ఏలి వ్ ఎక్కువ ఐలకశాలురై రాజుచియ్యా _(పజల్ని పీడించుకుతింటున్న ఈ వడ్డీ 

వ్యాపారస్తుల సంకెళ్ళలోంచి వాళ్ళను విడివించి-” 

“ఏమిటీ? నాకు అర్థం కాలేదు” 

* మై సాంజోదరో, హరప్పా వంటి నగరరాజ్యాల్ని నాళనం చేని భూమి 

మీద పాకిపోయి దున్నే వాడిదే భూమి అంటూ (పచారం చేళారు. సంరక్షకుని 

గానూ వ్యవస్థాపకునిగానూ పనిచేసిందాసకి సామంతరాజు పంటలో ఆరోభాగం 

తీసుకునేవాడు మిగతా పంట ఆంతా రైతుడే. డీనిభలితంగా నేఠ్లప కూలీగా, 

పాలేరుగా పనిచేస్తోన్న రెతు స్యతం త కర్షకుడయ్యాడు, స్వతం తుడుగా వుండి 

ధనవంతుడయ్యాడు. ఆ రోజుల్లో ఈ మార్పు ఆభ్యుదయాన్నే ఓరకంగా 
సూచీసుంది” 

"నువు చరితను తిరగతోడి రాస్తున్నట్టుంది” 

= ఆలాకాదు, భారతదేళ్ల చరిత ఇపుడే అసలైన రూపురేఖలు దిద్దు 

కుంటోంది. మొహేంజోదారో, హరప్పా నాగరికత కేవలం కళ్ళప్పగించి చూడ్డా 

నికే కాదు. మన పురాణాలు, ఇతివిసాల్లో వున్న నిరర్థక మైన కథల్ని సార్థకం 
చేస్తుంది. మనవికాసం అనే పెద్ద గొలుసులో తెగిన అంధాగ్ని కలపడానికి వుప 

యోగపడుతోంది. ఉదాహరణకు 'పురందరుడు ఆనే పదాన్నే తీసుకుందాం 

నగరాల్ని తగులబెక్టి ఇం[దుడు నిజంగా సామంత వ్యవస్థకు (పతీక. నగర 
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రాజ్యాం పాలకులు సామంతులకు శతువులు. ఎందుకంటే వాళ్ళు వ్యాపారస్తులు 

వ్యవసాయం వారి ముఖ్య జీవనవృ త్రికాదు. కావలనినంత భు క్రిమేరకే వ్యవ 
సాయం చేయించేవారు. ఆర్య సామంత రాజులు ఉత్ప తిని మాల్చేళారు. [పజ 

లకు వ్యవసాయం వె మోజు ఎక్కువయింది. ఉదరపోషణార్థం ఠః వ్యాపార 

సుల్ని ఆంటి పెట్టుకుని వున్న వివిధ వృతులవాళ్ళూ వ్యవసాయాన్ని చేపట్టి 

స్యతంతులయ్యారు, "ఉత మమైంది వ్యవసాయం మధ్యమమైంది వాణిజ్యం” 

అన్న ఆర్యోకి, (పసిద్ధిలో కి వచ్చింది. దాని ప్రభావం చేత సాంఘిక వ్యవస్థలో 
ఆమూలా[గం క్రాంతి వచ్చింది. 

“ఇది బాగుంది....నువ్వేమైనా కొంచెం పుచ్చుకుంటావా?ొ అంటూ సర్ర్ 

రూప్రతేన్ ఆడిగాడు. 

“వద్దు నేను ఇంటికి వెళ్ళాలి” 

*'తాగి భార్య దగ్గరకు వెళ్ళడానికి భయం. అయితే ఇక్కడే వుండిపో 

పాత అలవాటేగా శ్రీమతి గారికి తెలిసిందే కదా! నేను చెవ్పి పంవిస్తాను" 

"ఓసారి యింటికి తప్పక వెళ్లాలి. ఆహారం కూడా తెస్తాను. ఖరీదైన 

వస్తుపు భదంగా-'' 

''భ|దంగా ఎందుకు వుండదు? నీ భార్య దగ్గిరవుంటుందిలే” 

అల ఆఅపుననుకో, ఆమె దగ్గిరే వుందనుకో. అయినా దొంగతనం జరిగి 

నప్పటి నుంచి” 

"నువ్వు కూడా వెరి (వాహ్మణుడిలా వున్నావు." దొంగలు నీ ఇంటికి 

రారులే! బిడియపడుతూ నవ్వాడు మహీపాల్ - “అరి కాదు. ఒక్కసారి వెళ్లా 

సాను. సరేలే. ఇవ్వాళ రాతి నీ ఇంట్లోనే వుండిపోతాను. ఇంట్లో చెవ్పివసాను? 

రూప్రతన్ స్విచ్ నొక్కాడు. నౌకరు వచ్చాడు. 

“డై 9వర్ని బండి తీసుకరమ్మ నమని చెప్పు, పండితులుగారిని దిగబెట్టి 

రావాలి 
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హోళీ ముందురోజు సాయం|తం వెనుక పరండాలో కూర్చుని టీ తాగు 

తున్నాడు సజ్ఞన్, అంతలో అతని చౌకీదారొచ్చి “ఆయ్యగారూ, తమరి అత్త 

గారటండీ, జ. వేచివున్నారు. వారివెంట తమ బావమరిదిగారు మరో ఆడ 
పడుచు కూడా వున్నారండీ'' అంటూ కబురుతెచ్చాడు. ఆతని నో. ఈ కొత్త 
చుట్టరికాలు వినగానే సజ్జన్ (తుళ్ళిపడ్తాడు. తనకో ఆతా, మరిదీ వున్నారని 
సజ్ఞన్కు మును పే తెలుసు వివాహం చేసుకున | తర్వాత ఆత గాగి తరపున 

ఎవరో ఒకరు వుంటారుకదా? కాని వాళ్ళు iil న 
స్వర్లీయులు రాయబవాదూర్లాల్ కనోమల్ మనుమడూ గొప్ప కళా 

కారుడూ, తనకల్లుడూ ఆయిన సజ్జన్ [డాయింగు రూమ్సి నాలుగు వె పులా 

కలియజూసూ తన కూతురికి ఆకస్మాత్తుగా అబ్బిన సిరిసంపవల్ని తలచుకుంటు 

మాస్టర్ జగదంబా సనోయ్ ఆర్థాంగి కూర్చుని వుంది. ఆమెకు చేరువలోనే 
హతభాగ్యురాలె వ మె కోఢలు కూర్చుంది. రెండో నోఫామీన బాచిపట్టు వేసు 
కుని నెత్తి మీదా చెంపలమీదా వెద్ద వెద్ద గంగసింధూరం చుక్క ల పెట్టుకుని 

కళ్ళు మూసుకుని ధ్యానముద్రలో చతికిలబకి కూర్చునివున్నాడు బావమరిది. 

రీవిగా డ్రాయింగ్ రూమ్లోకి ,పనేశించాడు సజ జన్. ఆతను గదిలోకి 

రాగానే మర్యాదగా ఆత్తా, కోడలూ లేచి నిలుచున్నారు. అత్తగారు. ఒడ 
పొడుగూ వున్న మనిషి. యౌవనంలో అందంగానే వుండివుంటుందనుకున్నాడు 

సజ్జన్. తమలపాకులూ పొగాకుపొడుం నమిలి నమిలి పెవమలు నల్ల బడ్డాయి, 

కళ్ళన్నీ పుసికట్టాయి. చూడ్డానికీ ఎన్నో రోజులు నుంచిస్నానం చేయనట్టుగా వుంది. 

రెండో ఆవిడ బక్క కశత 7 వుంది తలమీద ముసు గతే తేదుకాని వున్నట్టు 

గానే ఒదిగి కూర్చుంది. చామనఛాయగల ఆమె ముఖం పాలిపోయి కడుపులో 

ఏదో డిగులుతో వున్నట్టుగా కళావిహీనంగావుంది. బావమరిది మాతం మొదటే 

చూపులోనే తమాషాగా కనిపించాడు. అతని వాలకం చూస్తోంటే సజ్జన్ లోలోన 

నవ్వుకున్నాడు. సజ్ఞన్ని చూని కూడా బావమరిది మర్యాదసూ చకంగా లేవ 
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లేదు. మెడతివ్పి పరమేశ్వరుడు [కోథంతో మన్మధుణ్ణి చూసినట్టుగా కొరకొరా 
చూసి 'బజ్రంగ్ ....బజ్ రంగ్? అంటూ ఒక్క అరుపు ఒరిచి మోకాళ్ళుఆడిసూ 

ఎప్పటిలా కూర్చున్నాడు. సజ్జన్ చేతులు జోడించి అత గారికి నమస్క-రిం 

చాడు....ఆతగారు దీవించింది. 

“మా చిన్నదాని ఎన్ని జన్మల పుణ్యఫలమో దానికి మీలాంటి భర్తా, 

ఇలాంటి ఇల్లూ లభించాయి. నిజంగా చూసే నాయనా, మీ నౌకర్ణతో కూడా 

వియ్యం ఆందే తాహతు నూకు లేదు. మీలాంటి ఆల్లుడు గారిని పొందినందుకు 

మేమెంతో అదృష్టవంతులం” ' ఆంటూ, బొడ్డున గుచ్చిన & రుమాలు బయటికి 

తీసి దాని ముడి విప్పుతూ సజ్జన్కు మరింత దగ్గరగావేచింది. 

కో 

ఆ ఏవమ్పిటండీ ఇది?” 

“'ఇది నుప్వు స్వీకరించాలి. మామూలుగా వివాహం అయితే అన్ని 

తళంగాలు జరిగేవి నిశ్చితార్థం, పెళ్ళికొడుకుని చేయడం, ద్వారపూజ, ఆత్త 

గారింటికి పంపటం అన్నీ ఆచారాలూ నియమానుసారంగా జరిగేవి. ఇచ్చిపుచ్చు 

కోవడం వుండేది. నువ్వయితే ఒక యాగానీ కూడా మాకు ఖర్చులేకుండా 

చేశావు” ఆంటూ కళ్ళల్లో అప్యాయత ని-పుకొవి ఆతని కుడిచేతి రవ్వల 

వుంగరం వున్న పక్క వేలుకు ఓ సన్నని సాదా వుంగరం తొడిగింది. మళ్ళీ 

మరోసారి ఆతనికి ఆశీస్సులు పలికింది ఆత గారు తనపట్ల ఆప్యాయం: (పవ 

రించినా ఆమె తీరుతెన్నులు కొంచెం చవుకబారుగానూ, అసహజంగానూ కని 

వించాయి సజ్జన్ కీ, 

“హరి ఓం తత్చత్ ;” ఆంటూ బావురిది మళ్ళీ ఓసారి కళ్ళు తరిచి 

కన్నార్పకుండా గుడ్తు పెద్దవిగా చేని సజన్ని చూశాడు. అతణి చూసోంటే 
౧ (అ టూ! ఖా ద 

సజ్ఞన్కి కొంచెం ఆందోళనా, బెరుకూ పట్టుకున్నాయి. బలహీనంగా, బక 

చిక్కి పోయిన అతని భార్య ముడుచుకుని కూర్చుంది. 
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“నిన్నా, బావగారికి తీవ తినిపించు నాయనా, ఆలా ఏమిటీ చూస్తు 

న్నావ్” ఆంటూ ఆత్మ గారు సజ్జన్ వైపుచూని “ఎడికి చెల్పెలం టే పంచపాణాలు 

చిన్నప్పట్నుంచి చిన్నీకి కూడా వీడంటే ఎంతో (పేమ, ప్రమ చెయ్యను బాబూ, 

అదృషం, పరువూ రెండూ పోగొటుకున్న దాన్ని-” 

ఆంతలో బయట పోర్టికోలో కారు వచ్చి ఆగిన శబ్దం ఆయిది, గాభరా 

పడుతోన్న సజ్జన్ నునసుకు ఏడో చల్లగాలి విసురు తగిలి వట్టయింది. అతని 

ముఖం వికనించింది. కళ్ళు గుమ్మంవైపు తిరిగాయి. ఈ చుట్టాల మధ్య ఇందాక 

నుంచి నజన్ ఆవన పడుతునా; డు. హాలో అడుగు పెటగానే లోపలికి వస్తోన్న 
ణి ఠి లా (aa; డు — 

కన్య కనివించింది. చికన్ చీరె, ఊదారంగు వున్ని రవిక లేత కాపీ రంగ 

శాలువా, సన్నని తాళ్ళతో కనివించే తెల్లన చెప్పులూ - ఆవేషంలో కన్య చాల 

అందంగా కనపడింది. 

మాస్టర్ జగచంబా సహాయ్ భార్య తన కూతుత్ని చూనీ కొన్ని నెలలు 

ఆయింది, చిన్నది ఇప్పుడు వెద్దదై పోయింది. ముఖంలో గొంభీర్యం వచ్చింది, 

నడవడికా, తీరూ అన్నింటిలో మునుపటికీ ఇప్పటికీ తేడా కనివించింది. కాని 

ఆమ్మను అన్ననూ చూడగానే కన్య ముఖం చేటంత అయేసరికి తన కూతురే 

నన్న పాత భావం కలిగింది అమె తల్లికి తల్లి జంత దురాశాపరురాలై నా 

కూతురు ఏమీ మారలేదు. త్రి కూతుళ్ళ కలయిక దృశ్యాన్ని కళ్లారా చూనిన 

సజ్జన్కి మరో చ్చికానికి వస్తువు దొరికింది. కన్యను చూడగానే ఆమె తల్లి కన్న 

ఒదిన పాలిపోయిన ముఖం ఎక్కువగా కళకళలాడింది. ఆమె ముఖం ఆంతా 

కన్నులుచేసుకొని కన్యను అప్యాయంగా చూస్తోంటే ఆ దృళ్యం సజ్జన్ వై చెర 

గని ముద వేసింది. మమకారం - ఆనుబంధం తెంచుకోవడానికి ఎంతకషతర 

మెంది? ఈ అనుబంధం ఎంత సహజమైంది? ఆ ముడిని ఎంత బిగించితే అంత 
మధురంగానూ గట్టిగానూ వుంటుంది, కన్య పెద్ద ఆన్న గారు ఆలాగే సోఫామీద 

చతికీలజడి కూర్చుని వున్నాడు. తల్రీ కూతుళ్ళను ఓసారి కళ్ళు తెరిచి చూకొడు, 

మళ్ళీ ఇదంతా మాయామావాం అనుకుని పక్కకు తిప్పుకున్నాడు. 

473 



కన్య తన ఒదినగాఏని కౌగిలించుకుంది. నవ్వుతూ, నవ్వులు చెరుగుతూ 

అమ్మతో మాట్లాడింది. తర్వాత అన్నగారి దగ్గరకు వచ్చి అతని కాళ్ళుకా కింది. 

యోగసమాధిలో అలాగే వున్నాడు. ధ్యానము[దలో వున్న ఎవరో కార్టూనిస్టు 

గీసిన వెద్ద సున్నాలా వున్నాడు ఆతను. ఈ బామరిదిని నిజంగా ఎక్క ణ్ణుంచో 

పట్టుకొని వచ్చినట్టు అసవించింది సజ్ఞన్ కు. 

సజ్జన్ అత గారు కూతురి మెడలో పూసలదండ వేసింది. ఆమె మఖంలో 

ఎలాటి పత్యేకతా కనివించలేదు. 

“హరి ఓమ్. బజ్ రంగ్, ఒజ్ రంగ్” ఆంటూ బావమరిది సమాధిలోంచి 

బయటికి వచ్చాడు. మిరమిట్లు కొలిపే కళ్ళతో అందరినీ చూశాడు. 

“ఆరే చిన్నా, చెల్లెని చూద్దామని వచ్చావుకడరా, ఏం చేస్తున్నావు” 

ఆంటూ పలకరించింది అతని తల్లి. 

"మిస్టర్ సజ్జన్ వర్మగారూ,; మీ మేడలో బీడి తాగవచ్చా” అని ఆడి 

గాడు బావమరిది. 

“ఆదేమిటన్న య్యా అలా అడుగుతున్నావు, మరీ సీకు తాగాలనివి నే 

తాగు” ఆంటూ వనకన్య కంఠంలో కొంచెం తీవతని రంగరించి ఇక్కడే ఎలా 

వుండాలో సూచనపాయంగా తెలియపరెదింది. 

తన నెట్గౌన్లోంచి సిగరెట్ కేసూ, లైటరూ తీని ఆతనికి ఇవ్వ 

బోయాడు. సజ్జన్ 

“ఇక్కడి వస్తువు ఏదీ స్వీకరెంచలేను” ఆని అన్నాడు బావమరిది 

సాలార్ జంగ్ లాగా. 

సరే అన్నట్టుగా సజ్జన్ నిగరెట్ కేస్ జేబులో పెష్టేసుకున్నాడు. “నేను 

వసాను డార్చింగ్ నాకు కొంచెం పనివుండి. నువ్వు అమ్మగారికే-” అని ఆ 

సన్ని వేశంలోంచి తప్పించుకోవడానికి ఎత్తు వేసాడు సజ్జన్ . 

నాయనా సీతో ఓ చిన్న పనుంది" ఆంది అతగారు సజ్జన ఆగి 

పోయాడు. భర్త ముఖంలోకి చూనింది వనకన్య, ఆతని మనస్థితి ఏమీ చెడి 
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నట్టుగా కనిపించలేదు. గంభీరత్వం అనే పైనున్న లావుపాటి పొరకింద 

సన్నగా అణిగి అణిగి నవ్వడాన్ని ఆమె గమనించింది. అల్లుణ్ణి తనకు దగ్గరగా 

కూర్చోమని బలవంతం చేసింది అత్తగారు. నాకిలావుండడ మే అలవాటు ఆంటూ 

సజ్జన్ ఆలాగే నిలబడ్డాడు. ఘాస్టర్ జగదంబా సహాయ్ అర్థాంగి ఉపోద్దాతం 

మొదలు పెడదామని నోరు తెరిచేసరికి బావమరిది “చిన్నీ” ఆంటూ అరిచాడు. 

“ఎం ఆన్న య్యా” 

= నేనిక్క డకు ఎలా వచ్చానో నీకు తెలుసా? నిన్నరాతి ళంకరునితో 

ఈ విషయమై తీవంగా చర్చించాను కుమారా, నువ్వు చిన్నయింటికి వెళ్ళి 

తీరాలి అని ఆన్నారు, ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ను అక్కడికి వెళ్ళనని చెప్పాను, 

శంకరులు వెళ్ళితీరాలని పట్టుపట్టారు, వెళ్ళనంటూ నేను మొండికేళాను. ఇంతలో 

ఆలేగంజ్ లో వున్న హనుమంతులవారు మధ్య స్తం చేశారు.” 

అందరూ చిన్ని వెపుచూస్తూ వుండిపోయారు. ఏమీ మాట్లాడ లేదు. అత 

గారు తాను ఎందుకొచ్చిందీ చెప్పాలని ఆదుర్దాగా వుంచి. ఆమెను మాట్టాడసియ 

కుండా చిన్న పిచ్చిధోరణిలో మాట్లాడక పోతున్నాడు. “చిన్ని అప్పుడు నేను 

చాలా సిద్దులు సంపాదించాను. నేను కావాలనుకున్నానంటే క్ ఇంట్లో సామాను 

యావతూ పూచికిపులతో సహా ఒక్కక్షణంలో నా ఇంటికి చేర్పంచేయగలను 

సుమా కొని ఆ పనిచెయ్యను. ఈ మాయామోహంలో పడదలుచుకో లేదు, 

నేనింకా పెద్ద వెద్ద నిద్దులు సంపాదించుకొన్న తర్వాత ఆడుగు. నీకు కావాలంటే 

రోజూ సీరిండు కిందికి లక్షరూపాయల నోట్ర కట్టీ రమ్మంటే వచ్చేసుంది. 

నా స్థానంలో అమ్మే గనుక వున్నట్టయితే మాయమోహంలో పడి కూరుకు 

పోయేది. కాని మా గురువుగాతన్నాడే బజ్రంగ్ బలీ, చెవిలో మెలిగా చెవ్చ 

పోయాడు- బిషనూ సహాయ్, ఈ టక్కరి మాయాజాలంలో పడకుసుమీ. నేను 

నీకు భగవద్దర్శనం చేయిస్తాను = అని" 

"ఒరే చిన్నా! ఏమిటి ఆర్తంలేని మాటలు, ఎక్కడ వున్నామా కొంచెం 

తెలుసుకొని _పవరించు” ఆంటూ కన్య తల్లి (బతిమాలుతోన్నట్టుగా ఆంది. 

475 



“నీకు ఇవీ అర్థంలేని మాటలా? మంతళ క్రిమీద నీకు నమ్మకం లేదా?” 
ఆంటూ సజ్జన్ బావమరిది తల్లిని గద్దించాడు. 

భయంతో చిన్న భార్య ముఖం తెల్ల పోయింది. ఆమె మెల్లిగా ఆత_.గారితో 

బెప్పండత్తగారూ, విశ్వాసం వుందిలే అని అంది. 

పళ్ళు పటపట కొరుకుతూ కళ్లీరగా చేసి చిన్న తల్లి మీదికి వచ్చాడు. 

ఆతని జబ్బను గట్టిగ్గా పట్టుకుని విదిలిస్తూ “మెదలకుండా ఆక్కడ కూర్చోండి” 

అని అన్నాడు సజ్జన్. 

బావమరిది నిర్జాంతపాయ్యాడు. సణగడం మొదలెట్టాడు- “నన్ను బీడి 

తాగనివ్యరు. శంకర్ కి ఆంతా చెప్పి మీ పని పట్టిసాను. మెగురూ విల్సీ యూ” 
అంటూ (క్రోధం నిండిన కళ్ళతో పళ్ళు కొరికాడు, మళ్లీ ఆగి ఓ వేడి నిట్టూర్పు 
విడిచాడు. 

కన్యను చూస్తూ తలి “ఆరోజు నుంచి వీడి వరస ఇలా తయారైంది. 

క్షణం క్షణం గండంగా రోజులు వెళ్ళబుసున్నాం, ఇంటిలో పరిస్థితి ఎలావుందో 

నీకేమని చెప్పనూ?...” ఆంటూ సజ్ఞన్ వైపు తిరిగి... “ఈ వూళ్లో ఇన్ని 
కొంపలున్నాయి. (పతి ఇంట్లోను ఏదో ఓ గొడవా, రభసా వుండనేవుంది. 

పరువుగా (బతుకుతున్నానని మీసాలు మెలేస్తూ తిరిగేవాళ్ళ కౌంపల్లో పరీక్షగా 

వెతికితే ఏదో ఒక కంట కనపడి తీరుతుంది. కన్నంలేని కొంపెక్కడుంది 

బాబూ, మా ఓక, యిల్లే రా పాపాన్ని మూటకట్టుకుంది. మీరే న్యాయం 

చెప్పండి". అని తన కడుపులోని వేదనను బయట పెట్టింది. 

‘౪ మాటలన్నీ ఇప్పుడిలా వుంచులే' తల్రివెపు చూడకుండానే మనస్సులో 

పెరుగుతోన్న కలవరాన్ని ముఖంమీద కనపడనీయకుండా ఆంది వనకన్య. 

అంతలో చిన్నా లేచి గుండ్రని ఐల్ల మీద మిఠాయిల్ని తియ్యబోతోంటే 

తల్రి చూని “ఆరే చిన్నా నీకు మతిపోయిండిరా. లేకపోలే నీ చెల్లెలి యింట్లో.” 

అంటూ బెదిరించింది. 

476 



“ఆంతామాయ, ఆంతా మిధ్య, అరవకు” అంటూ మిఠాయి ముక్కల్ని 

నోటో వేసుకున్నాడు చిన్నాడు. 
గా 

కొడుకు తన మాట వినకుండా వద్దన్న పనికే సేసరికి జాలిగా చూనింది, 

అల్లుడూ కూతురు వెపు, వాళ్ళతో మెల్లిగా ఆంది- “ఇదీ వీడి పరిస్థితి వీగ్షికి 

భయపడి ఇప్పుడు ఇంట్లో నిద్ధరపోవడం కూడా మానేసాం. ఏపనీ చెయ్యలేక 
పోతున్నా. వంటింట్లోకి దూరి ఆక్క డవున్న కూరలూ, అన్నం ఆంతా వసరి 

పారేసాడు. లేకపోతే కుక్కులకు వెద్రేస్తాడు.... వీడిని పట్టుకోలేక చస్తున్నాం. 

(పాణాలు మిగిలివున్నాయి. ఆంతే. నువ్వేమో తం, డీని జైలుకు పంపించావు. 

వీడిని కూడా వీచాసుప తికి పంవించవే. మా ఇద్ధరికీ కొంచెం కొంచెం విషం-”ొ 

అంటూన ఆమె కళ్ళల్లో నీళ్ళు నిలిచాయి. 

కన్య భుజం మీద చెయ్యి పెట్టి సజ్జన్ పీ అన్నను బాబాగారి అ|ళమంలో 

అవృుజెప్పమంటావా!” ఆని ఆడిగాడు. 

తన మనోవ్యధ, దె ్యధీభావాన్ని భర్త కళ్ళల్లోకి పోని “"ఆన్మును ఆడ 

గండి” అని ఆండి. 

వాళ్ళమాట విని కన్య తల్లి వెంటనే సర్దుతూ “ఇ-ట్లో మగచెక్కు ఎవరూ 

లేకపొయేసరికి సింహంవల్ల ఆయ్యాడు” ఆని అమాంతంగా అల్లుడి కాళ్ళమిద 

పడింది. సజ్జన్కి ఏమి చెయ్యాలో తోచక ఇరకాటంలో పడ్డాదు. ఆమె చేతులు 

పట్టుకుని లేపుతూ అన్నాడు- “అబ్బే లేవండి. ఏమిటీ మీరు చేస్తోంది?” 

“నాయనా. చేయెతి నిన్ను ఆడుగుతున్నాను. నా పసుపుకుంకుమ నిల 

వెట్టు. భగవంతుడు సీకింక రెండింతలు ఐశ్వర్యం ఇసాడు. ఆయన ఎలాంటి 

వాడైనా నా జీవితాఏకి పట్టుకొన్ము కదా! మగడని ఎన్నెన్నో బాధలు దిగ 

మింగాను బాబూ” ఆంటూ సజ్జసన్ (పాధయపడింది. 

“అమ్మా! నాన్నగారు న్యాయాధిపతి ఆకీనంలో వున్నారు. మేమేం 

కేయ్యలేం”. 
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"నేను నిన్ను అడగడం లేదు. ఎవరి అండచూసుకుని నువ్వు నీనాన్నను 
బెలుకు పంఏించావో, ఆ అండతో నాకు అప్పుడు ఎలాంటి చుట్టరిక మూలేదు. 

కాని అతను ఇప్పుడు నా కొడుకులాంటివాడు అయ్యాడు, అతణ్ణి అడిగే హక్కు 

నాకూ వుంది", 

కోపంతో కన్యముఖం ఎక9వారింది. ఆ తగారు అధికారం చలాయించా 

లనుకున్న ధోరణి చూని సజ్జన్ గాభరాపడ్డాడు. కాని కన్య కోపాన్ని చూని 

తమాయించుకున్నాడు. చాకచక్యంగా తియ్యగా మాట్లాడుతూ అ తగారితో 

"మీకు పూర్తిగా హక్కువుంది. నేను దాన్ని కాదనను. కాని ఈ విషయంలో 

మాతం మీరు నాకు ఏమీ చెప్పకుండా వుంటేనే (శ్రేయస్కరం. నిజంగా నా 

చేతిలో ఏమీలేదు. [పభుత్వం వారే ఆయన మీద కేసు పెట్టారు”. 

*'నువ్వు జామీను వుంటే ఆయన ఐయటికొసారని ఆందరంటున్నారు. 

నిన్ను ఎరుగని వాళ్ళు ఎవరున్నారు చెప్పు”. 

వెంటనే భ రవెపు తీక్షణంగా చూచి తల్లితో ఆంది కన్య- “అమ్మా, ని 

చేతులు పట్టుకొని చెబుతున్నాను. ఏ ఉపకారం ఆయినా నువ్వు వీరితో 

చేయించుకో. కాని ఈ తప్పుడు పనిమా(తం=ో 

“తప్పులు ఎవరు చెయ్యడం లేదు?” 

“నాన్నగారు చేసింది తప్పుకాదు. మవాోనేరం_” 

“నేరమే చేసారనుకో” అని అంటూంటే ఆమె గొంతుస్థాయి హెచ్చింది. 
మరింత తీక్షణంగా ఆమె కూతుర్ని జాడించిపారేనింది- “అసలీ తంటాలన్నీ 

పెట్టింది స్ విన్నమ్మ కదటే. దాన్నెందుకు పట్టించపూ? ఆ లంజముండ నా 

గుండెలో చిచ్చువెట్టి నా కొంపకు నిపువెట్టింది. దానికి కూడా ఆలాంటి ళాస్తి 

జరుగుతుందిలే. దాని కొంపతగులబడే రోజు వస్తుంది. దాని వంట్లో పురుగులు 

పడి. 

“మంచినీళ్ళు!” అంటూ ఆరపు. మిఠాయి గొంతుల్లో ఇరుకు, పోయింది. 

ఒకచేయి మిఠాయి గిన్నెలో వుంది. మరో చెయ్యి గొంతును సాపుచేసుకుంటూ 
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నిస్సహాయ స్థితిలో వున్నాడు సాలార్జంగ్ మహాశయుడు. నుందుకొచ్చి 

ఏజన్ బటన్ నొక్కాడు, వెంటనే నౌకరు హాజరయ్యాడు. “సిక్ళుతే” ఆంటూ 

ఫజ్జన్ ఆర్డరు చేని, కాని ఇంత సేపటి నుంచి తన నౌకర్లు పర్దా వెనుక నిలబిడీ 

కవింత సన్ని వేళాన్ని చూస్తున్నా రేమో ఆన్న సందేహం కలిగింది సజ్జన్కు. 

కన్నీ విని తమలో తాము మాట్లాడు కుంటారు. తన ఆ తగారి ముఠా గురించి 
ఎగతాళి చేసుకుంటారు. తన విచి తమైన బావమరిది, ఈ తమాషా చూవిసోన్న 

కంపుకొల్దే ఆత్తగారూ జ్ఞాపకం వచ్చారు. వీళ్ళు తనకు బంధువులు. తన 
భార్యకు తల్లీ అన్నగారునూ. వాళ్ళను చుట్టాలని వీలవాలి ఎంతసిగ్గుదేటు! ఈ 

ఇంట్రో ఆడుగు వెట్టి కన్య హోదా, గౌరవం సంపాఏంచుకుంది. ఆమె ఏపని 

చేనినా హుందాగా వుండేది. తన హోదాకు తక్కువగా ,పవ ర్రించలేదు, లేక 

పోతేనా. శ్రీమంతుల యిళ్ళల్లో పనిచేసే నొకరు లోట్లు కని పెట్టడంలో యజ 

మానుల్ని మించిపీతారు, తన ఆతా, బావమరిడీ వచ్చి కన్య మీక న! ర్రకున్న 

అభి పాయాన్సి పూర్తిగా మార్చేసారు" 

మంచినీళ్ళు వచ్చాయి. చిన్నా కుడిచేతిని గిన్నెలోంచి తీయకుండానే 

ఎడ మచేత్తా సీళ్లు అందుకుని గడగడ తాగేసాడు. ఒక్కసారి జే9వ్ మంటూ 

(లేనుపు తీని “హరి ఓమ్, విజ్రంగ్” అంటూ అరిచాడు. దగ్గిరే నిలబడ వున్న 

సజ్జన్ ని పలకరినూ అడిగాడు-” ఏం మిస్టర్ నజ్జన్ వర్మా మరి మీరు కూడా 

సాధన చేస్తారా?” అని ఆంటూ. 

సజ్జన్ పశ్న వినగానే తుళ్ళిపడ్డాగడు నౌకరు నిలబడివున్నాడు. ఏమైనా 

మాట్లాడితే పరువు దక్కదని వూరుకున్నాడు, కన్యను పక్కగా లీసుకపోయి 

మెల్లిగా ఆమెతో ఆర్నాడు-' “ఎలాగైనా వీళ్ళను ఇక్కణ్ణుంచి తొందిరగా తరి 

మేసే వుపాయ' చూడు, అవసరం ఆయితే ఒక ఏభయ్యా వందో సాయం 
చేసెయ్.’ 

అంతలో బయట పోర్టికోలో కారు అగిన చప్పుడైంద్. సజ్జన్ గుండె 

దడదడ కొట్టుకోంటోంది ఎవరైనా బయటి వారు వవ్చివుంటే తన వావమదిడి 

వాలకాన్సి చూని ఏమనుకుంటారు? నౌకరు వచ్చి చెప్పాడు _ “డాక్తిరమ్మ 
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గారు వచ్చారండి”. “డా, షీలా వచ్చిందట. నువ్వామెను-” ఆంటూ కన్య 

చెపు చూళాడు సజ్జన్. 

“మీరే ఆమెను లోపలికి తీసుకురండి వీళ్ళను ఇప్పుడే పంవించేస్తాను” 
ఆంది కన్య. 

వరండాలోకి వచ్చీరావడంతో “వాల్లో” అంటూ డా. షీలకు స్వాగతం 

పలికాడు సజ్జన్ షీలా “వారో” అని సమాధానం ఇచ్చింది. ఆమె కంఠం 

లోనూ చిరునవ్వులోనూ అలసట తొంగిచూసింది. 

““రోగుల్నివదిలి ఇలాంటివేళ దయచేళారిఆని సజ్జన్ పరామర్శించాడు. 

“'బొవ్రింగ్ రోడ్డులో ఓరోగిని చూచిపోదామని వచ్చాను. ఒక నిమిషం 

తమర్ని కూడా కలుసుకుందామని.” 

“పెకి వెళ్ళి మాట్లాడుకుందాం పద” 

“లేదు. నీతో మాట్లాడాలి. బయటికి రా” 

పోర్టికో బయట వూ౭మడుల పక్క పక్కగా ఇద్దరూ వడున్తున్నారు 

లాన్లోకి వెళ్ళడానికి వెదురు బద్ధలు తో కట్టి పెకి. తీగెలు అలుక న్న గుమ్మం 

దాటాలి. గుమ్మం దగ్గరకు రాగానే డాక్టర్ షీలాసీంగ్ “దుర్దన్” అంటూ 

ఆగిపోయింది. చాల జాళికలిగించే కళ్లతో సజ్జన్ని చూసూ ఆవేదనను ఒలక 

పోస్తూ “ఇంక మీ స్నేహితుడు నన్ను చూడ్డానికి రాడా ఏమిటి ౯” అని 
అడిగింది. 

ఆమె అన్న మాట ఆతని హృదయంలో వేదన రేకెత్తించింది. “నీ 

దగ్గరకు రావడం మానేసాడన్న సంగతి నాకు తెలియదే.” 

“ఎన్నో నెలలైంది. ఆదే చౌపలో విందులో చూశాను చివరిసారిగా, 

ఐహొళా జనవరి ఇరవై అయిదో తారీఖు అనుకుంటా” 

“ఏమైనా ఘర్షణ జరిగిందా 1” 

480 



త్న చెప్పమంటావ్. ఆతని భార్య అంటే నాశేమీ వె రభావంళేదు, 

మహీపాల్ లాంటి (పజ్ఞావంతుట్డీ ఆమె అర్తం చేసుకోలేక పోవడం అన్నది నిజం. 

చాల చిక్కిపోయాడు. నిన్న అమీనాబాదు వెడుతూంటే రోడ్డు దాటుతూ 

కనివించాడు. నేనింక సహించలేదు”. అని షీలా ఆంటోంటే ఆమె కంఠం 

. బీరపోయింది. ఆమె తన వేనిటీ బ్యాగ్ లోంచి జేబురూమాలు తీసింది. 

షీలా భుజం మీద చెయ్యి వేని ఆమెను వూరడిస్తూ “డోన్సు బీ పూలిష్ 

షీలా, నువ్వంటే అతనికెలాంటి భావం వుందో నాకు తెలుసు. ఆతను నిన్ను 
విడిచి వుండలేడు”. అన్నాడు సజన్, 

“నేను మిసెస్ కుక్లానుంచి ఆమె భర్తను వేరు చెయ్యను. కాని ఎందుకో 

మహిపాల్ మీద నాకు గూడా అధికారం వుందని భావిసున్నాను ౫. 

సజ్జన్ తీవాలోచనలో పడ్డాడు. ఒకామె |పణయిని, మరొకావిడ 

పరిణీత. ఎవరిహక్కు. ఆవుననాలి. ఎవరిహక్కును కాదనాలి. (పేమ అనేది 

ఎవరై నా ళాన్తనియమాలకు కట్టుపడి చెయ్యరకదా. ఎవరి మననెనా ఎవరి 

మీదైనా మళ్ళితే దాన్ని ఎలా ఆపుచేయడం ? కొంచెం నేపదికి ముందు ఆతని 
ఆ_త్తగారు తన మగడికీ పిన్నమ్మకూ నడిచిన వేమాయణాన్ని తిద్ధిపోనంది, 
కాని ఆ విషయం వేరు. ఇది వేరు ఆనుకున్నాడు. 

క కక్ నువ్వతనికి తప్పక చెప్పాలి 

“రేపు ఉదయమే అఆతనింటికి వెగణాన, నీ దగ్గిరకు శప్పక 
పంవెసాన్న గా” 

“ఈ విషయ సరించి మరెమురి దగ్గర ఎత్తకు. నీ భార్యతోనై నా-” 

“ఆలాంగికి జరగదు. విళ్వనించు. నువుుకూడా విచారించకు” 

సరే స్ట్ అ ea క Er wert ర ఖా 

సజ్టిం వరల లంలో చడ్తాడు లొ తెప్పా 

చూడ్జానిక్ అన “సక్ కి ఎస్వేంద్. ఉక్షండ తన ఆత్తగారూ, వెల్టి వెంగళప్ప 

భావమరిదీ వున్నారు” 



సూటిగా నమాధానం చెప్పకుండా ఆ మాటను ఒదిలేని “నువ్వేమీ విచా 

రించకు డాక్టర్ షీలా. మహీపాల్ గొప్ప రచయిత ఆయినా చంచల చితుడని 

నీకు తెలును. ఏవిధంగానై నా సరే ఆతస్నీ నిన్నూ కలిపే యేర్పాటు చేస్తా 

నుగా” ఆసి ఆన్నాడు సజ్జన్. 

“ఆతని బావమరిది వివాహంలో ఎవరో మా ఇద్దరి గురించి ఏవేవో 

సూటీపోటీ మాటలు ఆన్నారట. ఆతని భార్య కూడ ఈ విషయం గురించి 

అతనితో తగాదా పెట్టుకుంది. ఆ సమయంలో మహీపాల్ రెండు రోజులు నా 

ఇంట్లోనే వున్నాడు” 

“ఆలాగా. నా కిదంతా తెలియదు" 

“అప్పుడు నువ్వు మధుర కెళ్ళివున్నావు. నువ్వతన్ని లౌక్యంగా వ్యవ 

హరిసావన్న వుద్దేశంతో ఇవన్నీ నీకు చెబుతున్నాను. ఆయితే నేను వస్తాను” 
ఆంటూ రెండడుగులు ముందుకు వేని మళ్ళి ఆగి నేలవైపు శూస్తూ ఆంది- 
*మహీషాల్ వ్య క్రిత్వంలో ఆకర్షణ ఆంతా అతని అమాయకళత్వంలో వుం. ఆ 

అమాయకత్వాన్ని ఆయన చంపుకుని కొత్త తరహా మన స్తశాంగ్నా ౨లవాటు 

చేసుకుంటున్నాడు. ఆతని స్తూభావాన్న్ నేను బాసు ఎరుగను, తనకు తానై 

బలవంతంగా అలవర చుకుంటున్న ఈ కొత తరహా మొగి సుకాన్ని ఆత్మను 
ఎటో క / వ = జన 

చంపుకుంటూ ఎక్కువ రోజులు మోయలేజు. ఆయనకమెనా ఉవ్రత._డేమోనని re 

నాకు జెంగగాపుంది. 

ఆ 

ore pms ఆద అ రీ ఆ ట్ ప: 
పొద్దున్నే ఇక్కడికి ఒ బ్బా ఓ నువు; సుయ తొలు r ఇం. ఇ తెగ రాతి ణు న్నారో 

| ప ణి వ్ర 

వరకు టం ఈమాటామా ట్ డుతూ కూర్చున్నాం. త్ర పురుషుల సంబంధం, 
శ . 

జాతులూ, ఆర్యులూ ఆనార్యుల సంస్కృతీ ఎం న్న మాట్లాడాం అతి ను 

- ల 2 = న న. ల్ న అర్య స షు అమాయకుడు కాకపోతే ఇం3 జ్ఞానం సంపాదించాలనే తహతహ స్ప 

కాదు ఆతసికి. లాలా భాగం ఆతనే మాట్లాడాడు, ఎక్కడా ఉక, మాటపొలు 
న్! Cy 

కూయ లేదు, పిచ్చివాగుడూ కేదు”, 
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“ఏమెనా రాసున్నాడా 1” 

ఆ మాటకు సజ్జన్ ఆగాడు. “లేదు. అతనికి బహుళాసమయం డొరకటం 

లేదనుకుంటాను. సీ వుడ్డేశాన్ని బాగా ఆర్థం చేసుకున్నాను షీలా. ఆతని 

ఉపన్యాసం వింటోంటే ఆతనిలో ఇంకా ఎంతో కాలం రాయడానికీ  చేవవున్నట్టు 

కశివించింది. ఆ లెఖ్బకువ సే ఇంకా నేనే నెలలు గడిచినా ఒక్క చితాన్ని కూడా 

వూ ర్రిచేయలేక పోతున్నా.” 

*'ఆ.ఆ.. సరే నేను వెళతాను 

ఆగమని సజ్జన్ బలపంతం చెయ్యలేదు. ఆమెను పంవిచిన తర్వాత 

(డాయింగ్ రూమ్లోకి వర్యాడు సజ్జన, ఆనుకున్నంత వని జరిగిండి. మిఠాయి 

మట్టిపాత విరిగి తివాసీ మీద చిందరవందరగా ముక్కలు వడ్డాయి, కన్య 
చెంపల నుంది ర క్షం కారుతోంది తన కొంగుతో తుడుస్తూ నిలబడింది ఆమె 

ఒదినగారు కొన్ని కణాల కీతమె ఈ సంఘటన జరిగినట్లు కనబడింది సజ్జన్ కి. 

కన్య తల్రి నిలబడి చూస్తోంది. బావమరిది మళ్ళీ సమాధి ముుదలో మునిగి 

పోయాడు. 

కన్యకు గాయం తగలడం చూరగానే సజనక్ బు,ర వేడికి, పోయింది, 
త్ 

ఆ ప్లటు ముక్క లు ఇరొనుదేళవు  డ&నాసీ మీక క పడీ మళ్ళి బెడ్డల్లా 

ఆ 

వున్నాయి “చూడు నాయనా, నా అద ష్ 
త్, 

కుంటోందో ! నుపితణి నిజంగా వీర. ఆసఎప డికి సంసయిe. ఉక్ పుణఃం 
ర ల్ జ్ ఫ్ ఇ ్ 

ల్ ల స్ ఇ చ చ అ tt 

ఎలాగ్గెనా కట్టుకున్నావు, ఇది కూడా న కేశ్రమీడే చేసే కూకు మహొపకాఠం 
నే 

చేసిన నాడివిఖొతాష అంద్ అతగాడు. 

కంతా ఆతని మవను వైదిక నతో వ ఇ త్రగ్గాప్క్ సమాధానం చెప్కకుండా తన 

సో లో ఎలో ఉక్ 

భార్యను చూసూ _ “ోకినో, ఇం గటాడి: ఆయింవకా ల్ పలి కెళ్ళు 
నీ శ్! (34 

ఆనాడు 
ఈ 



అ్యాయితే నాయకా, మా |మొర్గ। 'ఆలకించనట్రేనా” అని అడిగింది 

ఆ తగారు. 

“లేదండి. చెడ్డపనికి నేను మద్దతు యివ్యలేను. కన్యా, నువు 

ముందు పద” 

“ఒరిన్ని నా దగ్గిర వుంచుకొని తరాషత పంపుతాలేమ్మా.'' 

*ఏమక్క ర్రేదు, మాలాంటి పాపాత్ములు మీ ఇంట్లో వుండే మీకు కూడా 

ఆ పాపం అంటుకుంటుంది,” అంటూ కొడుకు వె పు చూసూ "ఓరే చిన్నా, 

ఇంక లే. ఇంటికి వెళ్తాం. ఆయినవా శె తుడిచేసుకుంటోంటే పరాయివాక్డు ఒకలెళ్టా! 

కన్న తం|డినే వూరంతా (పచారం చేసి వేసి ఆ పతిష్ట పాలు చేసిన కూతురు 

దగ్గిర సహాయం ఆశించడం నాదేశుద్ధ తప్పు. కాని ఒక్కమాట ప్రతి మనిషికీ 

సమయం ఆంటూ వన్తుంది. నడమంతప్పు సిరి వచ్చిందని విర్ర వీగినంత 

మా(తాన ఎవరికేమీ చెడు జరుగదు. కాలం ఒక్క_ రీతిగానేవుండదు. పూలమ్మిన 

చోట కళ్ళెలమ్ముకునే రోజులు కూడా రావచ్చు, రేవు సీ మొగుడూ ఇటువంటి 

పనే చేసాడనుకో-” 

మొగుడి (పసావన తెచ్చేసరికి కన్య వుండబట్టలేకపోయింది. ఆమె ముఖం 

[కోధంతో కందగడ్డలా ఆయింవ్, కంఠం కొంచెం పెద్దదిచేని, '“ఇటువంటి 

వ్యక్తులు హైరపాటు చేసినా దానివల్ల ఇతరులకు |పయోజనమే కలుగుతుంది 

కానీ కీడు మాతం కాదు. ఇలాంటి వాగు ఎవరికీ వోసి తల వెట్టలేరు. అసలు 

యిలాటి వ్యక్తులు ఎంతమంది వున్నారు పపంచంల 1” ఆంది చాలా తీక్షణంగా. 

“ఇక చాలించు. నువ్వు ముందు లోపలికి వెళతావా లెదా 1 ఆంటూ 

సజ్జన్ భార్యను మందలించాడు, బటన్ నొక్కా డు. నొకరు వచ్చాడు “రామ్ 

గులామ్, తల్లి గారికి డీ టాం7? మాట్టాడుకునిరా. చూడు, ముందు ఈ చె త్తనంతా 

ప్యభం చేయించు” ఆంటూ స్టన్ పురమాయించాడు. 
సఖ్య 

భో నా -L ఖు ప 
న 

శజన్ మనసుసరీగా. లదు; పజాసామాన్య౦ పట్ల కారుణ్యాన్ని మరిచి 
డా 

పెటుబడిదాపగా మారిపోయాడు. కన్య చెయ్యి పట్టుకుని లాగుతూ న్స వెళ్ళు" 
a 
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ఆంటూ ఆమెను ఆక్కడ వమా[తం అగనివ్యక లోపలికి తీసుకెళ్తాడు. 

వెళుతూ . వెళుతూ రామగులామ్వి (వస్తుతానికి ఆక్కడే వుండమని చెవ్చి 

వెళ్లాడు. 

లోపల గేలిరీరోకి వెళ్ళిన వర్యాత తన వెరి వాగుల బావమరిది మరే 
అఘాయిత్యం చేస్తాడో కనిపెట్టి వుండమని మరో నౌకర్ని డాయింగురూమ్లోకి 
పంపాడు. 

కన్య బాగా అలిసిపోయింది. ఆంతా జమిందారీ ఫక్కిలో ఆమెకు ళెత్యో 

పచారాలు చెయ్యాలసుకున్నాడు సజ్జన్. కాని కన్య వద్దని వారించింది. దాంపత్య 

సౌఖ్యంతో పొంగిపోతోన్న కన్య యీ జరిగిన సంఘటన నుంచి భర్త ద్యాస 

మరల్బడానికి దాలా_పయత్నం చేసింది. కాని ఆమె వయత్నం ఫలించ లేదు. 

తాను స్కూల్లో చదువుకున్న రోజుల గురించీ, కుటూ ఆల్లికల గురించీ, ఆ 

వీధిలోని ఆడపడుచులు తన దగ్గర కొచ్చి ఏమేమి వివరాలు అడిగి తిలును 

కున్నదీ మొదలై న ఇంకా ఏవేవో విషయాల్ని చర్చించింది. కాని ఏ విజయాన్ని 

మొదలెల్టనా ఆది చివరికి సాయంకారిం జరిగిన సంఘటనతో సంబంధం కలుపు 

కుంటూ ముగుస్తుంది. ఆపన క్రి రాగానే పుట్టింటి వాళ్ళగురించి ఆమె నోటిని 
ఎవరో బలవంతాన నొక్కేనీనట్రయింది. 

బయటికి ఎన్ని ముచ్చట్లు చేసినా పుట్టిల్లు మాటిమాటికి ఆమె మనసు లో 

మెరలుతూ పొడుసోంది, తం డిని జైలుకు పంపడం న్యాయమా అన్యాయమా? 

పాపమా, పుణ్యమా? ఈ [(పళ్నకు ఎంలతవెతికి రా ఆమెకు సమాధానం దొరక 

లేదు, సంఘ సేవకు సంబంధించి ఆమెతో సంపతింతడానికి వచ్చే మహిళా 

కార్యక రలు ముఖావం గానో, స్పష్షంగానో నువ్వు చేనింది ఆన్యాయం అని వాళ్ల 

ఆభిపాయాలు తెలిపారు. ఇవ్వాళ ఆమె కన్నతల్లే ఆమె ముఖాన అంది. 

షలాతో కలిని సజ్జన్ బయటికి వెళ్ళగానే ఆమె తల్రి మగవాళ్ళ చిత్త ప 

వృత్తుల్ని వర్ణిస్తూ వెద్దవాళ్ళను నమ్మడానికి వీల్లేదు, ఇవ్వాళ పెళ్ళిచేసుకుని రేపు 
విడాకులిచ్చేస్తారని ఏనేవోలేనిపోని మాటలు చెవి ఆమెను భయవెట్టాలసి 

చూనింది. ఒకే తలంలోనే చేసుకునే సంబంధాలు పుటుష్కున తెగిపోళూంటే 
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తాడూ బొంగరంబేని ఈ కాపురం మూనాళ్ళ ముచ్చబేలేఆంటూ తన అక్కసు 
వెళ్ళగక్కింది. ఏదో కన్నతల్లి అంటే ఆందిలే అని కన్య పట్టించుకోలేదు. కాని 

తీరా తన భర్తనే అడ్డం పెట్టుకుని ఆఅంటోంటే ఆమెకు అరికాలి మంట నెత్తి 

కక్కింది. "నా పసుపు కుంకమ చూని అమ్మ కళ్ళల్లో నిప్పులు పోసుకుం 

టూంది. నా ఐశ్వర్యం చూని ఆసూయ పడుతోంది” అన్న భావన ఆమెలో 

గారంగా నాటుకుంది. తల్లిమీద చెప్పలేనంత కోపం వచ్చింది. తండిని చెర 

నుంచి విడివించటాసకి కన్మ నిర్మొహమాటంగా నిరాకరించగానే కోపంలో ఖాళీ 

చేసిన వ్లేటును కన్యమీదకు విసి రేశాడు విచ్చి అన్న. కన్య చెంపను రాసుకుంటూ 
ఆమె భుజం మీదుగా వెళ్ళికింద పడింది. అదృష్టవశాత్తు ఆమె ముఖం మీద 

తగలేదు. చెంపకురాసుకోవడంలో కోసుకుని రక్తం కారడం మొదలెట్టిండ.తల్రీ, 

త౦డీ౨, పిన్నమ్మ చేతుల్లో ఆమె చాలాసార్లు దెబ్బలు తింది కాని జీవితంతో 

ఆన్నగారిచేతిలో దెబ్బతినడం ఇదే (పథమం. విధవరాలై న పిన్నమ్మ తన 

తండి మద్దతువున్న గర్వంలో (కితం సంవత్సరందాకా చెయ్యిచేసుకుంటూ 

వచ్చేది. ఓసారి ఆమె ఇలాగే తనమీద చెయ్యిచేసుకుంది. ఇంట్లో యుద్ధకాండ 

కూడ జరిగింది, ఆమ్మ తనవై పు మాట్లాడుతోంటే తన కన్న తండే విన్నమ్మ 

తరపున వకాల్తాపుచ్చుకుని అందరిని చావబాదాడు. ఆసలు ఆ యింట్లో ఆడ 

పడచుళలు దెబ్బలు తినడం అనేది ఆదారంగా ఎన్నాళ్ళనుంచో వసోంది, ఆమ్మ 

(గహరాశి బాగున్నప్పుడు చిన్నమ్మకు బఐడితెవూజ జరగడం, చిన్నమ్మ (గహ 

రాశి బాగావు-టే అన్ము ఒళ్ళంతా హూనం కావడం మామూలే. చిన్న భార్య 

కేవలం భర్త చేతిలోనే దెబ్బలు తింది. చచ్చిపోయిన ఒదినగారై తే క్రితం సంవ 

త్నరం దాకా అ త్రమామల చేతుల్లోనూ, చిన్నత్త చేతిలోనూ ముగ్గురి చేతుల్లో 

ఎముకలు పొడి చేయించుకునేది. మిస్టర్ సజ్జన్ వర్మ అర్థాంగి ఆయిన వన 

కన్యకు అన్నగాగు మట్టిపాత విసిరిన ఫలితంగా దెబ్బఅయిలే చెప్పుకో తగి 

నంతగా తగల్లేదు కానీ కలహాలకు తగాదాలకూ పుట్టిలైన తన పుట్టిల్లు చరిత 

పుటలు ఆమె కళ్ళముందు గిరగిరా తిరిగాయి, 

చైనా పనితనంతో మంతముగ్గుల్ని చేసే పందిరి మంచంపై డస్లప్ 

పరుపు మీద తలను భజం మీద ఆనించి పడుకుని ఇంత పెద్ద బంగాళాకూ 
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మహా రాణీలా, ఎక్కడ చూనినా కనిపి ంచే నౌకర్ల్ణకూ యేలికగా, (వీ యుగం 

|పాణానికి | వొఇంగా మసుళుకుంటోన్న పన్ కన్య గతించిన జీవిత సన్ని 

వేశాల్ని తలచుకుంటూ వాపోశూపుంది, పాకుడుపట్టిన ఆ జీవిశంలోని కాలు 

ష్యాన్ని ఎలాకడిగివేయడం? కక ప్పుడు ఈ (ప్రశ్న తన భర్తనే వేదించేదిం 

ఇప్పుడు తనను గూడా వేదించడం మొదలెట్టింది. తన పుబ్టింటివాళ్ళను తన 

వాళ్ళుగా చెప్పుకోవడానికి ఆమెకు నిగ్లేస్తూంది. ఆలా నిగ్గుపడ్డం కూడా ఆమెకు 

అవమానకరంగా వుంది. ఎంతచెడినా ర కపాళాన్ని తెంచుకోవడం అంక సుల 

భంకాదు. 

సాయంకాలం సంఘటన గురించి మాట్టాడా ఇన్ వుక్స్కి ల కరవు 

తూన్నే ఆమె మనను చివరికి పొరలు పొరలుగా విప్పుకుని బయటవడకుండా 

వుండలేక పోయింది. *షపాళం ఆన్నది చాలా వపిచ్చిత మైంది, కలుపుతుందే కాని 

తెగ్గాటడం దానికి ఛచాతకాదు” అని ఆంది సజ్జన్తో. 

“నిజమే కాసి భావావేశంలో నృంచేవాళ చ్ 

మాతమే” ఆని అంటూ కుర్చీమీద విశ్రాంతిగా వాగా ఆనుకు 

మీద పెటుుకున్నాడు సజన్, 
బి Es 

“ఎమైసా ఆనండి. ర కృవాళాన్ని తెంచుకోవడం ఆంత సులభ్రంకాదు. 

కొన్నాళ్ళ తర్వాత మీకే నామీద మొహం మొత్తి నామీవ చూవిస్తోన్న మోజే 
స స పత చడం మొదలు పెట్టారను కోండి” 

“ఆనూ. ఇంకా అనూ. నువ్వు వాడిగానూ, వేడిగానూ సయోగిందిన 

ఈ నర్మో కిని సపాంచడాసిక్ నిద్ధంగా వున్నాను”. 

కన్య నవుంతూ ఆంది_ అనేన మాట వరుసకు ఆంటున్నాను” ఆలా 

(పపంచంలో జరగడంలేదూ? ఇవ్వాళ కలుస్తారు. రేపు వెళ్ళి అవుతుంది. ఎల్తుండి 
విడాకులూ, మళ్ళీ రెండు రోజుల తర్యాత మళ్ళీ కొత్త ముఖాలూ, కొ తకలయి 

కలూ, కొ త పెళ్ళిళ్ళూ కొత్తగా విడాకులూ. నాకో సందేహం. ఆలా విడాకు 

లిచ్చుకున్న భార్యా భ రలు ఎప్పుడైనా రలుసుకున్నారనుకోండి. హళ్ళి మనసు 

487 



ల్లోని భావాలు ఎలావుంటాయి? పాత దాంపత్యవు రోజుల్నీ, ఆ అనుబంధాస్నీ 

మరిచిపోగలరా?” | 

“లేదు. బైరన్ అనే ఓ ఆంగ మహాకవి వున్నాడు. ఆతనికీ అతని 

ఖార్యకూ విడాకులు పుచ్చుకున్న తర్వాక [వేమ రెట్టింపయిందంట-కాని వీటితో 

నాకు సామ్యం ఏమిటీ?" 

"నేనేదో తమాషాకు మాట్లాడుతోంది సీరియస్గా తీసుకుంటున్నావు 

గుమ్మడికాయలదొంగ ఎవరా ఆంటే నువ్వెందుకు భుజాలు తడుముకుంటావ్'"? 

"ఈ ప్రశ్న నేనే సీకు వేస్తానని వెనకటికి హాతింతాము అన్నాడట, 

ఆభినయం చేస్తూ సజ్జన్ అన్నాడు. 

కన్య చిరునవు నవ్వుతూ ఆంది. “నా ఈ నిర్లక్ష్య భావంతో ఆన్న 

ఛలో కిలోనూ నా ఈ ఆంతరాంతలలో ఎవరో దొంగపొంచి వున్నాడనేగా- 

అంతేనా?” 

“అవునండి. యిఫ్ యూ డోన్ట్ మెండ్” 

అ పొండి, మీరు మరీనూ. ఈ ఛలో కికి కారణం చెప్ప మంటారా?“ 

“aa తప్పక శలవివ్యండి" 

“నువ్వు డాక్టర్ షీలా బయటికి వెళ్లావు, ఆప్పుడే మా అమ్మ 

నన్ను ఈ మాటలు చెప్పి భయ పట్టింది. ఎంత ఆపు కుందామన్నా నవ్వాపులేక 

పోయాను” ఆంటూ కిలకిల మని నవ్వెనింది వనకన్య, 

ఒకచూపుతో అవగాహన చేసుకున్నాడు సజ్జన్. సవూ, బుర్దికుళలతను 

ఆడ్డంగా వెట్టుకుని గీతలా గీసోన్న ఆగారు బతిలాంటి ఆమె భయం చూని 

అమెపె సానుభూతి కలిగింది సజ్జన్ కి, ఆందంగానూ, అమాయకంగానూ, నేర్చూ 

ఓర్పుతో [పకాశిసోన్న తన భార్య మీద అతనికి [పేమ ఇనుమడించింది. 

మాటల్లో తీపిని నింపుకుని ప్రశాంత కంఠంతో సజ్జస్ ఆన్నాడు. = ఒక్క 

సత్యాన్ని జీవిత మంతా జ్ఞాపకం వుంచుకో. కావాలంటే [ప్రయోగించి కూడా 
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చూడు. సీ ఈ జీవిత భాగస్వామిలో లక్ష దుర్గుణాలు వుండొచ్చు. ఉన్నాయి 

కూడ. కాని ఆతనిలో ఓ సుగుణం కూడా వుంది. నేను నిశ్చయానికి వచ్చే 

వరకు పరిస్థితి వేరు. కాని నా బురలో ఏదైనా ఆధిపాయం నిలదొక్కు 

కుందంటే ఆది ఇంక ఆంతే, రాతిలా కదలదు, పర్వత మై కూర్చుంటుంది. నీవు 

కొవాలంటే ఎప్పుడైనా పరీక్షించి చూసుకో” 

అతనలా దృఢంగా మాట్టాడుతోంటే భ ర్తచేనిన పొగ డ్రలకు మెరుసూన్న 
ఆమె కనుపాపలు నువ్వుంటే నమ్మకం వుందని చెపున్నట్లుగా ఆతని ముఖం 

గుండా వ్యాఎం చాయి. 

త్ 
హోళీ రెండవ రోజబావారామ్కీసీ, ఆతని శిష్య బృందాన్నీ విందుకు విలి 

చాడు సజ్జన్. వాళ్ళ కోసం ఓ టూరిస్ట్ బస్సును ఏర్పాటుచేసి వాళ్ళను దాన్లో 
రవ్పించాడు ఇంటికి. చుట్టూ వందిమాగథులతో సజ్జన్ బంగాళాలో అడుగు 

పెడోన్న బాబా అచ్చంగా పరమ శ$ివుగిలా వున్నాడు. తన తల్లి పూజా మండి 

రంలో అందరికీ కూర్చోడానికి సజ్జక్ ఏర్పాటు చేసాడు. కన్య వంటింట్లో 

ఇవ్వాళ చెయ్యాల్సిన వంటకాలు వురమాయించడంలో సజ్జన్ ఈ రోజు ఆమితో 
ర్సాహంగా వున్నాడు తల్లి పోయిన తర్వాత మొదటి సారిగా అతని ఇంట్లో 

ఇంత హుందాగా హోలీ వేడుక జరుగుతోంది. ఇప్పుడేమో బాబారామ్జీ ఆతని 

శిష్య బృందానికి విందు. సాయం కాలం కర్నల్, మహీపాల్ వాళ్ళని సపరి 

వారంగా ఏందుకు ఆహ్వానించాడు. నౌకర్షంవరికీ హోళీ సందర్భంగా విండి 

వంటలూ, ఒకో) రూపాయి పండుగ మామూలు, ఒక చొక్కా? దోపతీ ఎర 

తలపాగా ఇసారు. 

ఇవ్వాళ పొద్దుక్నుండే కన్యకు ఒక క్షణం కూడా తీరిక లేకుండావుండి. 
ఊపిరి వీల్చాకోవడానికి కూడా నౌకర్లకు వ్యవధి దొరకడం లేదు. రేపు 

ఆందరికీ శలవు ఇవ్పిస్తానని కన్య వాళ్ళకు వోమీ ఇచ్చింది. 
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మందిరాన్ని ఇవ్వాళ పూలతో (బహ్మోండంగా అలంకరించాడు సజ్జన్. 
వాకూరుకు uo చల్లిన వస్తాలు తొడిగాడు పెద్ద వెండిగెన్నెలో తం/ఏ కలిపి 

రెండు బంగారు విచ్చికారీల్ని చెరొక వైపు దేనృడికి ఎదురుగా వుంచాడు. తల్లి 

గారి త్రైలవర రి చితాన్ని ఓ వెద్ద స హారం ఆలంకరీంచింది. సజ్జన్ అపకి 

మితమైన ఆనందంలో తాను తూండడీం చూని బాబా “ఏవం రామ్జీ, ఇంతే 

ఆనందం మీకు ఎప్పుడైనా కలిగిందా” ఆన్నాడు, 

= లేదు బాబాగారూ” 

“ గృహస్టాళశమంన్న మించిన ఆశ్రమం లేదు రామ్ బీ" 

“* ఆదెలాగండి? సన్యాసుల కంటె పపంచలో సుఖంగా నిర్విచార గా 

వుండే వాళ్ళు ఎవరున్నారు చెప్పుండి” 

“నువ్వు చెప్పేది ఓరకంగా నిజమే. బెరాగులూః సన్యాసుల కన్న 

సుఖంగా జీవించే వాళ్లు లేరు. కాని దేశకాల పరిస్థితుల్ని ఐట్టి మా నిద్ధాంతం 

ఏమిటంటే పరమ తత్వాన్ని ఒంటరిగా సౌందరాదని, కర యోగంలోనే స 

మైన ఆనందం వుంది. కర్మయోగానికి గీటురాయి గృవాస్థా శమం" f 

కాని దుఃఖానికి మూలం గృవాస్థా [శ్రమమేకదా గురుదేవా। గృహాన్ని 

నిలబెట్టు కోవడానికే కదా ఒకడు మరొకడి మీద క తినూరుతుంది, రకరకాల 
పాపాలు చెయ్యడం” 

“వురి గృహస్థునిగా వుండి కూడా పుణ్యం ఆర్టించ వచ్చు. ఆర్షిస్తారు 

కూడాను, గృహస్థాశమమే లేకపోతే సృష్ష ఎలా నడుస్తుంది? ఆంతా మాకు 

మల్లే లంగోటీ బిగించి తిరిగితే సృష్టి ఆగి పోతుందిగా”. 

"ఆగి పోయినా ఏమీ వవవా లేదులే బాబాగారు. నడిచి కూడా ఏం 

చేసున్నది. ఇప్పటికి పరమాణు ఆయుధం తయారు చేశారు. రేపటికి ఉదజని 

వాంబు,కూడా తయారు చేసారని వినికిడి. ఇక రానురాను ఎలాటి మారణా 

యుధాల్ని చేసారో వూహించ డానికి శక్యం కాలాడం లేడ. మరి ఆలాంటి 

సృష్టివల్ల ఏమిటీ ప యోజనం” 
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ఆ మాటకు బాబా నవ్వుతూ అడిగాడు. “"భగవంశతుడంటే నమ్మకం 

వుండా” అని. 

ఈ [పశ్నకు కొంచెం తడ బడ్డాడు సజ్జన్, మళ్ళీ సంబాళశించుకుని 

చెప్పాడు “పున్నా ఉన్నట్టు నమ్మకం కలగడం లేదు. లేదన్న ఆపనమ్మకమూ 

కలగడం లేదు. కొద్ది రోజుల [కితమే మధుర వెళ్లాను. కృష్ణ భగవానుడు వుట్దేన 

చోటు కదా భగవంతుడు ఆంటే బహుళ మానవ మాతుడే కదా అని సందర్శిం 

చాను మన దగ్గరకు వచ్చిన ఆవతారాలన్నీ- రాముడూ, కృష్ణుడూ ఆందరూ 

మానవ రూపంలోనే కదా భూమి మీదకు వచ్చిండి”. 

“యధార్థం చెప్పారు రామ్జీ. నా ఆని పాయం కూడా ఆంతే. భగ 

వంతుడు ఆనేవాడు కేవలం మనేషిలోనే కాదు (పతి జీవిలోనూ వున్నాడు. 

ఆయితే మనిషిలో చైతన్య శక్తి ఎక్కువగా వుంది కనుక మనిషి కన్న మిన్న 

మరెవ్యరూ లేరని వ్యాసుల వారు చెప్పడానికి కదే కారణం. అంత గొప్ప 

మానవజాతి ఆత్మహత్య చేను కుంటుంవా” అని ఆలోచించడం కూడా అసాధ్యం 

రాముడు ఆన్ని బీవుల్లోనూ, “ది ఆగ్భల్లోనూ వ్యావించి వున్నాడు. విశ్వాసం 

వుంచండి.” 

సజ్జన్ కు మరో వషయం తెబుసుకోవాలన్న బిజ్ఞాస కలిగింది. కాని 

(వళ్న వేద్దామా వద్దా అని తటపటాయికచాజు నోటిదాకా వచ్చి వూరుకున్నాడు, 

మెరు స్తోన్న తన చిన్న చిన్న కళ్ళతో నవ్వుతూ వావా- “అభ్యాసం రూపంలో 

భగవద్దర్శనం ఆందరిలో చేశాను. కాన అతని పరమ స్వరూపాన్ని నేనూ ఇంత 

వరకు దర్శించే భాగ్యం పొందలేమ, ఆనుభవం మీద ఆతని పరమ స్వరూపాన్ని 

అన్ని జీపుల్లో చూడొచ్చు ఆని చూసిన వాళ్లు చెప్తారు. వాళ్ళ మాటల్ని నమ్ము 

తాను రామ్జీ. మిగిలిన సత్యం ఆనేది అనుభ వేక వైద్యం. ఆందుకే పయత్నం 

చేస్తారు. వుంటే కనివిస్తాడు. లేకపోతే పోనీయ్. మాకు ఆయితే నిష్కామ సన 

లోనే పరమ సౌఖ్యం కలుగుతోంది. ఈ భువిమీద భగవంతుగు తిరుగు తున్నా 

డ్తనే సంతృ ప్రే చాలు”. 

శం] 



"ఆడి సరేకాని బాబాజీ. మిమ్మల్ని ఒక విషయం అడుగుతాను. చెపు 

తారా? కూర్చునే మీరు ఎదుటి వ్యక్తి మనోఖావాన్ని చదివేసారు. రాబోయే 

దాని గురించి వర్డిసారు. ఆది _” 

బాబా పకపకా నవ్వాడు సజన్ మాటకి. “ఇందులో రహస్యం ఏమీలేదు 

రామ్జీ. అనుభవం మీదే అన్ని శక్తులూ సమీకరించగలం. నిరంతర సాధనవర్ణి 
ఆనుభవం నిద్ధిస్తుంది, తులసీదాసుగారు చెప్పినట్టు ఆన్ని పదార్థాలూ ఈ (పపం 

చంలోనే వరయ కర్మ చెయ్యని మానవునికి ఏ పదార్గమూ దొరకదు” 

సజ్జన్ అలోచనలో పడ్డాడు. ఈ [పపంచం = ఇంతవరకు మార్చి క 

లోకంగా కనబడుతోన్న యీ (ప్రపంచం - (పపంచమంతేటా మార్మికత్వాన్ని 
పుణికిపుచ్చుకున్న దేశంగా | పనిద్ధికెక్కిన భారతదేళం _ బాబాగారు చెవ్ప్న 
_పకారం చూస్తీ ఎంతో స bb సులభ మెనదీ, సాధనాద్యారా పొందగలిగే 

దిన్ని. మరి ఆ సాధన ఎలాంటిది? ఆ సాధన తాను చేయ గలడా?! 

“ఎందుకు చెయ్యలేవు రామ్జీ? మనిషికి ఆసాధ్యమైంది ఏది లేదు. అత 
నికి కోలకా సంకల్పం కలగడమే తరువాయి” 

“'సంక*్చం కలగడమే తరువాయి। సంకల్పం కలగడమే తరువాయి!" 
ఒక్క క్షణంలో గాలిలో తేలిపో యి అన్నిసిద్ధులూ సంపాదించినట్లయింది సజ్జన్కు, 

ఆ ఉ| దెకంలో ఆతసలో ఎక గ్రాడలెని స్ప్ఫూం రీ, ఆనందం, తన్మయత్వం ల 

“ఆసిద్ధింప చేసుకున్న తర్వాత (పతిదీ క్షణంలో ఆవుతుంది. కాని సిద్ధి 

పొందడంలో నే ఆ౪స్యం అవుతుంది. శకిని ఖర్చు చెయ్యాల్సి వసుంది. 

సి|గవాం, ధైర్యం లేన మనుష్యుడు సాధకుడుకాలేడు”. 

నను చెయ్య గలనన్న నమ్మకం వుంది” 

"అయితే సరే, మీ నమ్మకాన్ని కర్మ అనే మెరుగు రాయి మీద సాన 
తీయండి" 

“నేనేమీ చెయ్యాలి?" 
వాస 
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* ఏవరికి?” 

“రాముడికి. (పతి జీవియందు వ్యావించిన రాముడికి. నీస్వామికి_” 

కలావాగారూ! ఓ చిన్న సందేవాం. క్షమించండి. నేను భగవంతుడికి 

దాసు డీ ఎందుకా. వాలి?” 

*కావద్ధు. వాత్సల్యంతో పూదించు, సఖ్యిభావంతో భజించు. ఆఅత్మభావంతో 

ధ్యానించు, నువ్యేభావంతో ఆరాధించినా సేవకుడివి కావాల్సి వుంటుంది. త ల్రి 

సంతానానికి నేవ చేస్తుంది. స్నేహితుడు స్నేహితుడికి సేవ చేసాడు. మనిషి 
తనకు తానే సేవ కూడా చేసుకుంటాడు. రామ్జీ, నేవ అంటేహీనంగా చూస్తు 

న్నారు. మీకు జ్ఞాపకం వుందా, ఇదే [పశ్న మీరు ఇంతకు ముందు కూడా ఓ 

సారి అడిగారు 

సజన్ సిగుపడాడు. “నాలో వున్న ఈ గొప్పతనం అనేభావన నాతర,) 
3 గ 6 శీల 

బుదిని కూడా తప్పుదారి పటి సూంటుంది.” 
డ్రా దట 

గొప్పతనం ఆనే భావన చెడ్డది కాదనుకోండి. రాముడు (పతి ఆత్సలో 

వున్నాడు, అందువల్ల ఆ గొప్పతనం పట్ట మీరు కూడా భావాన్ని | పకటించు 

కోవాలి. మేం ఏమీ చదువు సందెలేని వాళ్ళం. ఆనుభవం ద్వారా కలిగిన 

యోచనల్ని గుణించుకొని మధించుకొని పదును పెట్టుకుంటాం. మీరు దేశంలో 

చాలా చోట్ల తిరిగారు. చాలా చాతా పున్నకాలు చదివారు. విద్యాంసుల సత్సంగం 

చేశారు ఎటువంటి విశాలమైన దేవాలయాలూ. భవనాలూ, వ్మిగహాలూ, విజ్ఞాన 

జగతు సృష్టించిన చమక్కారాలూ ష్సీకు సందర్శించి వుంటారు. వాటినే కొల 

వండి_ వాటిగో శే ఆంతరన మె మెలోడి, 
లా 

*దాలా కష్టమైన కక్ 

* ఆప్పును, మామ వొడి ఇష్టంగానే వాం పదుతుంది. రామ్జీ. మీరన్నో 

సుందర మైన చిత్రాలు గస్తారు, మేము ఆలా గీంవలేం. మాకు బాలా కషంగా 

కనపడు తంది, మ్ మా ఆంతే కష్టంగా కనపడే హ్ మీ ఎలా వేయగలుగు 

తున్నారు రామ్జఖీ?' 
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భక్తి (పప తితో బాబా పాదాల ముందు శిరసు వంగాడు సజ్జన్. బాబా 

గారు అప్యాయత కనబరుస్తూ ఆతి లేవదీసి ఇలా అన్నాడ.- “ఆబ్యాసం 

వల్ల యోగం వసుందన్నాడు గీతా భగవానుడు. మరి యోగం ఆంటే కర్మ 

నైపుణ్యం అన్నమాట. మనసౌవాదా కర్మణా నువ్వు పనిలో ఎంతలీనమైపోతే 
అంత నే పుణ్యం ఆర్జించు కంటావ్”, 

“చాలా కష్టమండి. మాయా, మొహం అనే అహురసలు మనిషిసి కటి 
ల్ో అ 

జో 7 5 7 ie జీ వేస్తాయి. (ప్రపంచంలో వుంటూ గార్షన్థ్య బంధాల్లో వుంటూ 

ట్ దై ఆజ్ఞాని ఆధి|పాయం, విజ్ఞాని ఆలాంటి ఆభి|పాయం ఎన్నడూ 

[పకటీంచడు. నేనొక మాట అడుగుతాను చెప్పండీ. ఆటంబాంబులు చే సవాళ్షంతా 

ఆడవు "నూ, గుహల్లోనూ వుంటావా చెప్ప ,ండి. నాధనవల్లనే కదా వాళ్ళింతపరి 

పూర్ణతా, సిద్ధి వట | 

“ఆహా; సర్యనాళి నాస్య తెచ్చి వెట్లారు.” 

“సజమే, మది నువ్వు నాళనాన్ని కాకుండా సిర్మాణాత్యకమైన పయో 

నొన్ని సాదించు. చైతన్యం కవాటాలు ఎంత ఏళాలమైతే ఆరతనికీ వజయం 

క రంగానూ నిర్ణయాత్మకంగానూ సిద్దిస్తుంది. పోలీ, ఘరణా 
సు 

కూడా అంతసుకర 

డ రహ స్యం ప్ప కన్న నాచు తొలగిపోయి ఆడి పక కొక్స్సుంది. 

ద 

ఆనేని వున్న షు 

వికాసం జరిగే 

అంటాను" 

చ 

ఎలా? యోగం అనేది గహ హస్థా శమం కోసం అని నేను 

కా మంటు ప 
అంతలో కన్య అక్కడికి వచ్చింది, ఆమెను చూడగానె “ఏం భకుకాలా, గ్రా 

లన్నీ వే భోగ: ఆనుభ ఏసురా పిక ని బాబా అడీగారు, 
అ = CG 

ఆ మాటకు కను నిగుతడింది మ కందికి దించి నఫాఃతూ rs 

బాబొగాచూ, కాని స ప. మెగ మేక కే” ఆని అంది న్యమతగా్గా, 

* ఎండుకవి?; ఇలాచూడు వాత విళలమననో ఈ బంగళా. సంత్ మండి 

నౌకర్ణో నీకు ఏమి కొరతగా వుండి? దర్జాగా పష్టె మంచం మద కూరు ని 

వెత నం చలాయించు* 
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బాబాగారు చెప్పేతీరూ, చమత్కారం చేస్తూ మెరుసోన్న అతని కళ్లూ 

వాళ్ళను ఇందు మించుగా ఎడ్పించేలా షు బావాగారిచ్తె పు చెయ్యిసోచి 

సజ్జన్ ఆన్నాడు- “అసలైన లక్ష్మీ శరీరం ఆశే మేడలోనే వండి. ఆ ఆనం 

దాన్ని మేమలా అనుభవించ గలం:' 

“సుఖ దుఃథాలనేవి మన మనోభావంలోడే వున్నాయి. ఎందులో నుఖం 

వుందే ఆదే లక్ష్మీ అనుకో. శ్రీ అందే మరేమీ కాదు. పాత కాలాన సూర్య 

నారాయణుడు తూర్పున సమ్శదంలోంచి వచ్చే సమయంలో అతని తేజస్సు 

ఆకాళం అంతా పాకుశుందే అలాగే ఈ తేజ: కూడా ఆంతరంగిక భావ 

(వకటనే ఆఅనుకోండ”. 

లక్ష్మి గురించి బాబా ఎవ్పిన కొత్త నిర్వచనం విని సజ్జన్ చకీతు 
డయ్యాడు. 

బాబాగారు చెప్ప చ పోయాడు. “బెంగాల్లో రా షన్భుష్ట పరమవాఎస్ 

వుండేవారు. ఒకచేతో ఐంగారం రండో చేతో మష్టిబెడ్డ పక్టుకుసే సమభావనతో 

చూసేవారు. ఎందువల్ల! ఆనలతీ ౬ ష్ ఆత ల్లో వంఎటివదడీ నకి జనకమహో 

రాజున్నాడు. నౌకర్గూ. చునిక ౮ మవ మేడ బు ఎన్నో ఎన్నో బం కొదువ; 

భగవంతునికి మామగరు, జో బక ఈం; బం లుల కాత ఆబనో 

వస్తువూ ఆతణ్ణీ మోహి ఎదలక పోయింది. కొనటం. ఆంతువేని లక్ష ఆతడి 

వరించింది." 

వినటా-*కీ బావుంది ఆట వావ కంచం లమ ఆంత కన్య, 
Cea) 

as ఇ 

“మనం వుంద వాతా నరణజ 'నమాంం షణ బై ఈబుక్ పడుతుంద్, తీస్ 
గ్ా స్ బం ట్. 

9 న్ జ సో శు గాధలు, FE & ను న్ a స వత్సరాలు ల్సి పుడు వ కావా Hn ఆల” ఆ వాతా 

వుండ లేక పో:....్నను. కటక టో స కరర అటో నగి వాల కతయన్ షన 

కూడ తనవెపు లాగేసు కంటుంది వానె తక ఆదరాాలు నాకు ఎంత ఆండగా 
మూ న. 

నిలిచినా వాటి గువాళింవు ఎలువంటి వాలేనె స మై మరవంచేసుంగో 



“ఆవునమ్మా. ఈ నీతినియమాలూ, ఆచారవ్యవహారాలూ, ఈ తలపులే 

నిజమైన నిరిసంపద. నీ దగ్గర కొద్దిగానే పెట్టుబడివుంది గనుక వెద్ద మొత్తాన్ని 

చూని దాని వల్ల (పభావితం ఉవుకున్నాన్న దరి[దుడు లక్షాధికారితో లక్షాధికారి 

కోటీశ్వరుని తోనూ, (పభావితం అవుతాడు. నీకో దృష్టా లతం చెపుతాను. జనక 

మహారాజుని విదేహుడంటాళు. మనమంతా ఇన్ని సంవత్సరాలు అడవుల్లో 

కందమూలాలు భుజించి తపన్సు చేసున్నాం. మనం చూస్తుండగానే జనకుడు 

మన పదవిని సంపావంచాడు ఆని బుషులూ,. మునులూ ఆనుకున్నారట. అంతే 

వాళ్ళలో ఒక మహాత్ముడు వెంటనే జనకుని దర్చారుకు వెళ్ళి జనకుని అడిగేళాట్ట, 

“నువ్వు అన్ని రాజభోగాలు అనుభవిస్తూ విదేహి ఎలా కాగలిగావుఆంటూ. భగ 

వంతుని మీద నువ్వెలా ధ్యాస నిలువ గలుగుతున్నావని. మీరీ రహస్యం నాకు 

చెప్పండి. లేకపోతే మీ బండారాన్ని బయట పెట్టుతాంె ఆనిఆతనుబెడదిరించాడట. 

“మహాత్మా ముందు మీరు కాసేపు వి శమించి భోజనం చేయండి. తర్వాత 

తావీగా అని ఆలోచిద్దాం” అన్నాడట జనక మహారాజు, ఆంతే. ముషిగారిని 

సాదరంగా సత్క రించి రాజ మర్యాదలన్నీ చేశారు. స్నానం, సంధ్య, పూజా 

పునస్కారం ఆంతా అయిన తర్వాత ఆతి వంటింట్లోకి తీసుక వెళ్ళాడట 

మవోరాజు. ఆక్కడ బంగారపు వీట, బంగారంతో చేసిన కంచం, ఆనేక ర 
పిండి వంటలూ ఖ్ కంటబడీ నాయట. ఓక ఎర్పాటు మాతం న సాన 

(పత్యేకంగా చేయించాడు. ఏ సీటమీవ కూర్చుని బుషి పరుడు భోజనం చెయ్యాలో 

ఆక్కడే తలరు సూటిగా వైన కీర్త తిని క. గట్టింబాడు. మహాముని భోజనా 

నికి కూర్చున్నాడు, ఎదురుగా పళ్లంళ మ చసో వేతమైన నంటకాలు వున్నాయి. 

కాని ఆతని ధ్యాసంతా సె తిమీద వేల. డుతున తే తిషెద వుండ: ఇగు ఎలా 

వున్నాంయపసీ, హల్వా ఎలా వుందనీ మహారాజు అడుగుతోంటే ఊ( ఆ అనడం 

తప్ప మరేమీ చెప్పడం లేదట ముని |శేష్టుడు. ఆయన భోజనం ముగించుకుని 

ఇవతలిక వచ్చిన తర్వాత కూడా జనకుడు మళ్ళీ ఆదే పక్న నేసాడట. 

నా ధ్యాసంతా తవఐమీవ వే; లాదుతోన్న కలి మీదే వుందని నిజం కెపా చల, ఆ 

బువీశ్వరుడు. “అదేనండి రహస్యం. ధ్యాస ఎకు) డుంచితే అక్కడే అది 

వుంటుంది” ఆని జనకుడు ఆ ముస్ిగారి సందేహాన్ని జీర్చాడట. 
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నజ్జన్ ని రెండు అయస్కాంతాలు ఆకర్షిస్తోంే ఆరెంటి పట్ట 

సమభావాన్నిచూవినూ సబ్దుడెవున్నాడు. ఆయితే అతని _సబ్దతలో జడత్వంలేదు. 

ఆలోచనలు అనే దీవికలు విద్యుదాకర్షణ తో అతని నరనఠాల్నితాకుతున్నాయి. 

భాబాగారిని భోజనం వడ్డించే నిమిత్తం లోపలి! తీసుకుని వెళ్లింది కన్య. వాళ్ళను 
మెల్లిగా అనుసరించాడు సజ్జన్, జా 

బాబాగారి కోరిక [ప్రకారం ఆయన భోజనానికి ఆతని శిష్యుల పక్కనే 

యేర్పాటు చేసారు. వో పండుగ కావడం మూలాన కారం మసాలాలేని 
కూరలతో పాటు పాయసం కూడా ఆరగించడానికి శిష్య బృందానికి అనుజ్ఞ 

ఇచ్చాడు బాబా. కన్య పండ్లు ఎక్కువగా వడ్డించింది, పీటమీద కూర్చుంటూ 
భార్యా భరలవై పు చూస్తూ బాబా అన్నాడు- ద్రావ్మాణులకూ, సాధువులకూ 

భోజనం వెద్రేముందు దజీణ యివ్వడం ఆదారం. మరి నాకేమి ద&శ్షిణ ఇసారో 

చెప్పు తల్రీ!, చెప్పు రాంజీ”. 

భావో[ దేకం ఆలగా ఆఠని శరీరంలో పరవళ్ళు తీసింది, అయినా నిగ 

హించుకుని “మీరే ఆజ్ఞావించండి” ఆని అన్నాడు సజ్ఞన్, 

“ప్పి క యావత్తు వె భ వాన్ని దక్షిణగా పెట్టగలవా” ఆని (పశ్నించాడు 

వాదా. కన్య సజ్జన్ ముఖంలోకి చూనింది. గంభీరంగా ఆలోచిస్తున్నాడు. 

“ఇంఠ కన్న తక్కువగా ఎదిద్చినా నాకు తృవి వుండదు” అన్నాడు 

బాబా. 

సజ్జం ఎలికాడు_ “ఉత్సావాం అయితే వుంది. కాని ఈమాట మీద నిల 

బడలతానా లేదా అనేది చెప్పలేను. ఆలోచించుకోవడానికికొన్ని రోజులు వ్యవధి 

యివ్వండి”, 

* ఆయితే అప్పటి వరకు ఈ కంచం ముందుకూర్చొని వుండ మంటావా? 

రామ్జీ” 

కన్య మళ్ళీ భరవెపు చూడ సాగింది. సజ్జన్ అంతః సంఘర్షణ అశని 

ముఖంలో స్పష్టంగా కనబడుతోంది. 
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బాబాగారు మళ్ళీ అన్నాడు- “నువ్వు దేన్నైతే ఒప్పు కుంటావో దాని 

మీర నిలబడి వుండు. అలా కాదంటావా? [పపంచం ఆంతా ఏయిగుసు పట్టుకుని 

చ కాకారంలో తిరుగుతుందో నువ్వూ అలాగే తిరుగుతూ వుండు, ఎప్పటి వరకు 

ఆలోచన చేస్తూ కూర్చుంటావు? కేవల ఆలోచన అనేది (తికంలు స్వర్గం 

లాంటిది సుమా!" 

“మీరందరినీ ఇదే దక్షిణగా అడుగుతారా” అని (పక్నించాడు సబ్జన్. 

“ఆది తెలుసు కున్నందు వల్ల నీకేమి ఒనగూరుతుంది? ఇదే మొదటి 

సౌరిగానీ వెభవం చూసిన తర్వాత నాకు కూడా లక్ష్మి అంటే దురాళ కలిగిం 
దనుకో రాదూ." 

సజ్జన్ కన్యవై పు చూసాడు. ఆతని మనోభావాన్ని (గహించి నట్టుగా 

కన్య “నేను ఎప్పుడూ లేమిలో వెరిగిన దానను. కలిమి లేనందువల్త నాకు ఆంత 
బాధగా వుండదు” ఆంది. 

“అయితే నాకు కూడాలేదు. సరే బావాజీ మీ ఆజ్ఞ మాకు శిరో? రమే, 

ఈ సుఖాన్ని చాలా వరకు  ఆనుభవించాను, నాకు ఇస “” కావలసింది 

ఆంతర్యంలో వుండే లక్ష్మీయే. తమరు నిశ్చింతగా భోజస. ఇ స్థండీ. ఎల్లుండి 

కచేరీ తెరవగానే పతాలు రాసిఇసాను” 

“ఏ కచేరీలో?” ఆంటూ బాబా పకపకా నవ్వాడు, మనం "జడే పాలు 

రా సేసుకున్నాం రామ్జీ. ఇక ఈ ఐశ్వర్యం సీడి కాదు నువ్వు మాకోళా 

ధ్యతుడిఏ మాత మే నీకు జీతం దొరుకుతుంది". 

“సరే, ఆలాగే జరుగుతుంది. ఈ డబ్బుకు నేను ఇప్పుడు యజమానిని 

కాడు” 

= దని మూలంగా నువ్వు ధ్యాసస్టిరంగా వుంచుకోవాలి. ఆనుక్షణం చింతన, 

సారన చేస్తోంచే ఆవే నిన్ను స్వామిని చేసాయి. నీవు స్వామిత్యాన్ని సంపా 

దించాలను కుంటున్నావు కదూ. కమ్ము" 
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రంగులు పూనుకుని, మతుగాతాగి, కొత్త క"త్తగా నింగారం చేసుకున్న 

హోళీ అలోచనలో ' పడింది. లోపల నుంచి లేసోన్న తలపులనే సము దంతో 

ఆతను కొట్టుక పోతున్నాడు. [పతి ఆలోచన ఎలాంటిది ఆన్న మీమాంసలేదు. 

ఆది అసంభవం. అసాధ్యం కూడ. భావ సముద్రం అట్టడుగున ఆతను 

కూర్చున్నాడు. అతనికి చుట్టు పక్కలా, మీదా ఆ సము(దపు నీటిలో 

వుందేబజీవజంతువులు._ ఆంద మెనవి, అనాకారిగా వున్నవీ, తీ వంగా పరుగెతేవీ, 

శనిశ్చరములు- అనే ఆలోచనలు ఆతల్లి చుట్టుముట్టి వున్నాయి. 

తిరి 
బాబా భోజనం చేని వెళ్ళిపోయి రెండు గంటలైంది. ఆళమాన్నుంచి 

వాళ్ళను తీసు కొచ్చిన బస్సులోనే వాళ్ళను సాగనంవి కింద గ్యాలరీ దాకా సజ్జన్ 

మినెన్ సజ్జన్ కలిసి వచ్చారు. సజ్జన్ పై ఆంతసులోకి వెళ్ళి పోయాడు 

నౌకర్లకు ఇంకా భోజనం పెట్టడం, వంటింటి సామాను గదికి తాళం వేయడం 

మొదలై న పనులు మిగిలి పోయిన కారణంగా కన్య కిందనే వుండి పోయింది. 

కన్యకు ఏదో పని సరిపోతోనే వ్రంకి. నౌకర్ట భోజనాలళయిన తర్వాత 

ండు గంటల తర్వాత రమ్మనమని వాళ్ళను పంపించి వేసింది. లాకూర్ 

ద్వారాల పూజా వస్తువులు తోమి శీ భసరిచింది. తన అత్తగారి తై లవర్ణపు 
చితం ఎదుట కాసేపు ఆలాగే కన్నారు కుండా చూస్తూ నిలబడింది. ఠా హరు 

దగ్గర పెట్టిన దీపం స్తంభంలో నెయ్యి పోని వత్రిపరి చేసింది. గది వైకప్పు 
పః గోడల మీదా పురాతన ఫక్కీలో గిసన చితాల్ని పి పోగొట్టుకున్న చూపు 

అతో చూసింది. మళ్ళీ ఏమనుకుందో పూకా మందిరం తలుపులు వేన్ బయట 

అరుగు మీదకి వచ్చింద్, లాన్ మీదగా రెండోవైపు వంటిల్లువున్న వసారాలోంచి 

మెల్లిగా నడుస్తూ ఆటు పెకీ వెళ్ళమట్ర దగ్గరకు వచ్చి మె ట్రిక్కీ వెళ్ళి పోయింది. 

ఈ బంగళాలో పెద్ద గదుల సి విలువగల సామాన్లతో నిండి వున్నాయి. 

సజ్ఞన్ కూర్చున్న స్వ సూడియో వుందే “ది మినహాయించి ప వన్నీ యించు 

మించు తిరిగి నట్టుగా కాసేపు ఓ చోట నిలబడి ' మరి కాసేపు మరో చోట 
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కూర్చుంటూ ఆక్కడ ఏదైనా [ప్రాచీన కిల్పంకనపడితే వస్త౦ం తీసుకుని దాన్ని 

బాగా తుడుస్తూ తన ఆంతర్యాన్ని తడుము కుంటూ తారట్లాడుతోంది కన్య. ఈ 
ఇల్లు- ఈ ఇంటిలోని 1పతి వస్తుపూ తది. తాను గృహ స్వామిని. ఐదారు 

నెలల (క్రితం ఆమె ఇలా జరుగు తుందని వూపెంచనై నా వూహించరేదు. పుట్టిల్లు 

మురికి కూపంలో ఆన్నీ కొరతలే కనపకుతోన్న వాతావరణంలో పుట్టి చెరిగి 

బయటికి ఎంత న్నిగహించుకున్నా కుప్పలు కుప్పలుగా పోగవుతున్న కొదు 

వలతో లోలోపల విసుగు చెందుతూ, తనవి కావని అనుకున్న మహర్ కాంక్షల్ని 

మనసులో పెంచుకుని కొన్నాళ్ళు సాహితీ అర్చనా, కొన్నాళ్ళు నాటకాలూ, 

మరి కొన్నాళ్ళు రాజకీయ రంగంవై పు మొగ్గుతూ గడిపింది. సామంత రాజులూ, 

జమీందార్ల ఇండ్రలోని వైభనం గుకించి చదువు కుందే కాని వాటిని కడుపు 
నిండేలా చవిచూచే ఆవకాశం ఆమెకు ఎప్పుడూ దొరక లేదు. స్వదేశీ సంస్థానా 

లంటే ఆమె ఈసడించు కునేది, శ్రీనుంతులం టే వాళ్ళను తన వ్యంగ్యబాణాలతో 

తూట్లు పడేలా చేసేఏ. కాని తీరా ఆ జమిందారీ వ్యవస్థకు _పతీక అయిన సజ్జనే 
ఆమె ముందు భిక్ష పాత తీసుకుని వేమ యానించగానే ఆమె ఆతని వైపు 

మొగింది. ఆప్పటి: నుంచి సజ్జన్ తో పాటు ఆగని జమిందారీ వై భవం పట్ల ఆమె 

మోజును ఎక్కువగా వెంచుకో సాగింది. వివావాం అవగానే ఎస్టేటు వ్యవవో 

రాల బాధ్యత ఆతను కన్యకు అప్పగించాడు. ఒకరోజు సంగతి. సజ్జస్ తన 

తల్తిగారివీ, నాయనమ్మగారివీ, ముది నాయనమ్మగారివీ అభరణాలు తీసి ఆమెకు 

ఆలంకరించి “కోడలుగా జమె చి|తం గీసాడు, సుమారు ఓ లక్ష రూపాయల 

నగలు తన ఒంటి మీద వుంగడం చూసి కన్యకు ఆ రోజంతా ఆదోలా వుంది. 

కాని పోను పోను వీటన్నికి ఆమె ఆలవాటు పడిపోయింది. అవన్నీ వంటి మీద 
పెట్టుకున్నా అవి కొ తగ్గా అనిపించడంలేదు. ఆలాజమె సహజంగా జమీందారీ 

వాతా వరణాన్ని జీర్షించకన్న తరుణంలో త్యాగం అనేకత్తి ఆమె కోరిక 
లనే పనన పండును తొనలు తొనలుగా చీల్చి వేసింది. బౌద్ధికంగా చూ సే కన్య 
తం త్యాగాన్ని వ్యతి రేకే: చేది కాదు అయినా కూడా అ మాట చస కి వచ్చే 

సరికి ఆమె మనస్సు ఎందుకో దిగులు పశుతుండి. వుండి వుండి తీపు పెడుతూ 

వుంది. ఈ ఐశ్వర్యాన్ని బాబారామ్జీ తన వెంట తీసుకుపోక పోయినా వాటన్నిం 
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టీవై తన కింకేమీ అధికారం లేనట్లు ఆనివిసోంది. కొని విచిత్రం ఏమిటంటే 
కొతగా వివావాం చేసుకున్న రోజులు వైభవోపేతంగా గడపడానికి బదులు 

ఆమెకు ఆ సంఘటన జరిగిన తర్వాత నుంచి దిగులునే కల్పించాయి. ఆధ్యాత్మిక 

దృష్ట్యా చూసే త్యాగబుద్ధి చాల వుత్తమమైందే. దీన్నిపాలించే గృహస్థుగు క్షేమ 
కరంగా వుంటాడు. ఆంటీ దాని అర్థం మనం గృవాస్తులం కాదని కాదు, ఇది 

నా కాపురం. నేసే యింటికి ఇల్లాల్ని! ఆద్భృష్ష వంతురాలిని. నా ఈ కాపురాన్ని 

సుఖ సౌఖ్యాలతో అనుభవిసాను ఇనుకుంది. 

మనసు కొంత తేలిక పడగానే భర్త జ్ఞాపకం వచ్చాడు. లేచి శయన 

మందిరానికి వెళ్లింది. సజ్జన్ ఆక్కడక లేడు. ఆద్దంలో తన ముఖం చూచుకుంది 

కన్య. కొంచెం వాడినట్టుగా ఆనివించింది. ఈ ముఖంతో తాను సజ్జన్ ముందు 

వెళ్ళి నిలబడితే అతను సందేపాస్తాడు. అలాంటి సందేవాం సజ్ఞన్కీ రాకూడదు, 

వెంటనే స్నానాల గదికి వెళ్ళి సబ్బుతో ముఖం కడుక్కుని [క్రీమ్ రాసుకుంది. 

బొట్టు వెట్టుకుని తలను కొద్దిగా దువ్వుకుంది, అంతలో ఆమెలో అకస్మాత్తుగా 

ఏదో కోరిక కలిగింది. పక్క గదిలో కెళ్ళి బీరువా తెరిచి నీలం బెంగుళూరు 
పట్టుచీరె, చెవుల రవ్వలజత తీనింది. ముక్కుకు బేసరి, కంతహారం, కుడి 
చేతికి నాలుగు గాజులూ, ఎడమ చేతికి హీరో చేతి గడియారం. చెవుల జత 

ఈ మధ్యనే సజ్జన్ ఆమె కోసం కొన్నాడు, ఒంటిమీద వకాలు మెరుసోంటే 

ఆమె మనసు కూడా దర్పంతో మరయ సాగింది. ఆద్దం ముందు నిలబడగానే 

ఆమె అలంకారాలే ఆమెకు మతు కలిగించేలా కనివించాయి, 

చిత్రాన్ని గీస్తూ సజ్ఞన్ స్తూడియోలో కనివించాడు. కన్యను రూడగానే 

అతని ముఖం సంతోషంతో ఆశ్చర్యంతో వికసించింది”. “హాల్లో” అంటూ 

ఆమెనుఆపాదమస కం పరిశీలించాడు, 

“దిషితగిలేలా చూనున్నారు”. 
లు శ్ర a 

50 జో అ క్ష ఆగ దిక్షి ఎప్పుడో తగిలింది. ఇప్పుడు నిన్ను చూస్తూ నేత్రానందం పొందు 

తుంటాను” 
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“మీ కేమైనా ఆంటారేమో అను కున్నాను. ఆంత విలువగల వసువులు 

నాక్ కొని ఇచ్చారాయె” అంటూ కన్య ఆగి మళ్ళీ ముఖం మీద గంభీర త్వాన్ని 

తెచ్చు కుంటూ “ త్యాగం చేసే ముందు ఒకసారి వేసుకోవాలనివించింది” ఆంది, 

_వేమగా ఆమే బుగ్గల్ని తట్టుతూ *బంత సేపటి నుంచీ నేను అదే 

త్మీవంగా ఆలోచిసూ ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాను” అన్నాడు సజ్జన్. 

(పళ్నార్థకంగా అతని వెపు చూనింది కన్య, 

“చూడు కన్యా. లేమి అనేది మనిషికి బలం అయినా ఇసుంది లేదా 

ఆతి చంపనై నా చంపుతుంది. మన ఇద్దరికి సంబధించినంత వరకు లేమి వల్ల 

మనకు బలమే వస్తుందని ఆళద్దాం. కాని దీనికి సంబంధించిన మరో విషయం 

వుంది, నామనస్సులో ఇంకా కొన్ని తీరని కోరికలు వున్నాయి. ఉదాహరణకు 

నాకు ఇప్పుడిప్పుడే వివాహం అయింది. నిన్ను తీసుకుని ఎక్క దెక్క_డికో 
తిరగాలనీ ఇద్దరంక లిని (ప్రపంచాన్ని చూడాలనీ వుంది. ఈ కోరికను కావాలంటే 

అణుచుకో గలను కాని ఆంత మా(తాన నాకు మనళ్ళాంతి లభించదు”. చెపుతూ 

చెపుతూ సజ్జన్ ఆగి పోయాడు. ఆలోచించ సాగాడు. ఆతనికి దగ్గరగా కుర్చీ 

లాక్కుని కన్య కూర్చుంది. కొత్తగా పసుపు కుంకుమతో మెరిసి పోతోన్న 

ముత్తెదువలా ఏకైక నిష్టతో ఆమె సజ్జన్ని చూడ సాగింది. ఆ చూపులో 

నిష్టతోపాటు శృంగారం. మత్తు కూడా వుంది. అయితే ఆది వడగాడ్పులా 

వేడిగా లేక వేకువనే వీచే వల్ల వాయుపులా, మలయ మారుతంలా చల్లగా వుంది, 

''తిరగాలన్న కోరిక నాకూ వుంది" 

“ఆదే కన్యా! నేనింక తప్పక కొన్ని నియమాలు. పాటించతలచు 
కున్నాను. నాకోసం సౌభ్యాన్నిర్చే సాధనాల్ని ఎక్కు వగా సేకరించక్ర సాధ్య 

మెనంత తక్కువలో పని వెళ్లబుచ్చ డానికీ (పయత్నిస్తాను. అయితే కొన్నింటిని 

నేనప్పడే త్యజించతలచు కోలేదు, నన్ను నేను మోసగించు కుంటున్నానని దీని 
ఆర్ధం కాదు. నా హద్దుల్ని నెమ్మది నెమ్మదిగా పొడిగించు కుంటూ పోవాలని 

మాత మే చూస్తున్నాను. భవిష్యత్తులో నాకు పుట్టబోయే సంతానం వంకగా 
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పెట్టుకుని వూర్వీకులు నంపాదించి పెట్టిన ఈ ఐళ్వర్యాన్ని దిగమింగ కుండో 

ఉచితా నుచితాల్ని బట్టి నిర్ణయాలు తీసుకుని వాటికి కట్టుబడి వుంటాను, 
స్తూలంగా, లెఖ్కకు పస్తుతం నా దగ్గిర షుమారు ఎనిమిది క ఆ సివుంది. 

వ తం|డిగారు ఇంచు మించుగా షస. మొతాన్ని విలాసాలకోసం ఖర్చు చేశాడు. 

నాలుగైదు లక్షలు కోర్ట్ ఆఫ్ వార్డ్స్లో ఖర్చయ్యాయి, ఏడి ఎలా వున్నా సరే 

నాకున్న మొ తంతో మనం సంఘ ప్రయోజనాల్ని సంరశ్నించ వచ్చు”, 

కన్య వుత్సాహంగా ఆతన్ని చూని ఆంది “మీరు నా మనస్సులోని 
మాట చెప్పారు, చూడు సజ్ఞన్, నా మనన్సు వివ్చి చెబుతున్నాను. గజం అని 

విశ్వనీందాలి. మనం ఇద్దరం కలుసు కున; య పుడు మీర ధనవంతులన్న తలపే 

ఆసలు నాకు లేదు. be మీతో నాకు నివావహం అవబోతోందని ఖ్. వూహిం 

చుకునే సరికి ఇంత పెద్ద యింటికి కోడలు అవుతున్నానవి యోచనరాగానే, ఈ 

ఇంటికే యజమానురాలు కాటోతున్నాను ఆనివి-చింది. ఆలా ఎపరికె నా అని 

వించడం సహజమే కదా, ఆ భావం కలగ లేదని ఎలా రూడిగా చెప్పగలను? 

వివావాం జరిగి ఇంటిలో ఆడుగు పెట్టిన తర్వాత ర్య చెభవాన్నంతా చూన్ 

నేను మురిని పోయిన మాట నిజం. ఇందుకు మీ పవర్రనే కొంతవరకు 
కారణం.... నా మనో భావాన్ని సరిగ్గా ప్పీక్స చెప్పలేక పోయాను. మీరు సరిగ్గా 

అవగా హనలేసుటన్నారో 

“నాకా విషయం బాగా తెలుసు” 

“ఇవ్వాళ బాబాగారు అకస్మాత్తుగా తన కోరికను బయట పెట్టగానే 

నేనేమీ విభాంతి చెందలేదు మొదట్లో. ఈ త్యాగాన్ని నేను స్వభావ నిద్ధంగానే 
చేయ గలనని అనుకున్నాను కాని ఇంత సేపటి నుంచి ఒంటరిగా కూర్చుని” .... 

ఆంటూ కన్య ఆగి మూగ పోయింది. తల వంచేసుకుంది 

సజ్జన్ పకపకమని నవ్వాడు. కన్య అతని నవ్వు చూని విసు పోయింది, 

తనేదో అపరాధం చేసిన దానిలా సిగ్గుపడి ముడుచుకు పోయింది. ఆమె మెడ 

చుట్టూ తన రెండుచేతులూ వేని ఆమెను దగ్గిరకు లాక్కున్నాడు సజ్జన్, ఆమె 
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పెదిమల్ని మరింత దగ్గరగా చేర్చి ముద్దాడాడు, ఉ*ఏఎఎంగ్ర అమాయకురాలివి. భల 

ఆందంగా వున్నావు ఈ అమాయికత్వంలో ” ఆంటూ బుగ్గ గిల్లాడు, 

మెడచుట్టిన చేతులు వెనకి తీసుకుంటూ నజ్జన్ లేచాడు. ఓసారి. 

ఒళ్ళు విరుచుకుని ధ్యానంగా తను గీసోన్న చితం దూసి అన్నాడు- “ముక్కుకు 
సూటిగా పోదా మనుకున్న వ్యకికి ఇటువంటి (పశ్నలు చావు _్రతుకుల్తా 

తోస్తాయి. ఎవరై నా లౌక్యంవున్న వ్య క్రికి ఈ విషయాలు చెప్పామంటే మనల్ని 

పిచ్చివాళ్ళ కింద జమ కట్టి ఎగతా? చేసాడు.... అహ్హహా। తప్పకుండా 

ఆంటాడు. ఆటువంటి దానాలూ ధర్మాలూ కృత యుగంలో వుంటే వుండొచ్చు 

కాని ఈ కలియుగంలో మాతం అట్టివాటి గురించి వూహీంచడం కూడా వెరి 

వాడు తల గోక్కునట్లి, రా. వెళుదాంి 

డబ్బు వ్యామోహాన్ని ఇవ్వాళ ఒప్పు కుంటున్నాను" ఆంటూ కుర్చీ 

లోంచి లేచింది. కన్య. | 

“నువ్యేమీ ఒపుకో లేదు. డబ్బుకు దాసోవాం ఆన్న ఎంతో చుండి 

వ్యక్తుల్ని నేను చూళాను, కూడబెట్టి కూడబెట్టి లక్షలకు లక్షలు పోగుచేసి చచ్చి 

పోతారు. ఐతికున్నంతె కాలం తినడానికీ తాగడాని క్కూడా వాచి పోతారు. 

రోగం వసే మందు కూడా తీసుకోరు. అటువంటి డబ్బు వాళ్ళకు అక్కరకు 
రాదు. ఇతరులకు అంత కంటే పనికి రాదు" 

“ఆటువంటి వ్యక్తులే చచ్చి పోయిన. తర్వాత సర్ప్బాలుగా పుడతా 

రంటారు” ఆని నవ్వుతూ అండి కన్య. ఇద్దరూ వాళ్ళ గదిలోకి పచ్చారు. దిండు 

మీద ఆనుకుంటూ సజ్జన్ మంచం మీద కూర్చుంటూ - "పాముగా పుడతారనే 

విషయం నేను ఆలకించాను. ఆయినా విశ్యసించననుకో అన్నాడు, 

ఆతనికి దగ్గిరగా కూర్చుని ఆతని ముఖంలోకి చూడ సాగింది కన్య. 

అవున దగిరే ఓ పాము జంట వుండేది” అంటూ మొదలెట్టాడు సజ్జన్ 

= ఎక్కడ?” 
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* “ఠాకూర్ ద్వారాలో' 

“రా... రూ....” 

“ఆవును. దాని కింద ఓ పాతాళగది వుంది. ఆ 'పసంగం ఎప్పుడూ 

రాలేదు మన మాటల్లో, లేకపోతే ఎప్పుడో అది వున్న చొ చోటు సీకు చూవించే 

వాణ్ణి. తర్మడిగారు చని పోయిన తర్యాత దాన్ని పూడ్చించి సున్నం వేయించాము. 
ఖా 

నేనూ ఇంత వరకు స్వయంగా వెళ్ళి చూడలేదు. కాని చిన్న తనంలో ఓ 
పర్యాయం దాన్న తెరుసోంటే మాతం చూళాను”' 

“వురి ఆందులో పాముల జంట వుందా?” 

“'ఆవ్పును వుంది. తండిగారు వాటిని చంపించారు. వాటిని చంపించిన 

కొద్ది నెలలకే ఆయనగారు కూడా మరణింగారు, వారి మరణానికి కారణం ఆ 
పాముల జంటను చంవిండ మే అని చాలా మంది ఆంటారు. మా ముతాత ఈ 

ఐంగ కాను కట్టించి నప్పుడు ఆ జంటను బంగారం పాాతలో వుంచి వాళ్ళ పాత 

ఇంటి నుంచి తీసు కొచ్చాడని మా అమ్ము నాకు డెబుతుండేవి, మా ముత్రాతగారు 
కొంచెం తిరుగు బా దుస సతగం కలి వ్య కి ఆ రోజుల్లో కంగ్గండు వెళ్ళి 

తిరిగి వచ్చాక _ఫాయశళ్చి శ కూడా చేసుకోలేదు. అంటు వంటి అభ్యుదయ 

భాపాలు వున్న వ్యక్తి అయినా ఆ పాముల జంట వై ఆయనకు ఆంత నమ్మకం 

వుండేదట. ఆ జంట మా వంశమూల పురుషులైన రఘుమల్జీ, అతని భార్య 

ఆని అంటారు. అంటే సాదత్ ఆలీఖాన్ నవాబుతో ఢిల్లి నుండి లక్షోో రాలేదూ, 

ఆయనన్న మాటో. 

"తర్వాత ఏమి జరిగింది?" 

“వాళ్ళు వస్త వ్యావారులు, ఆయన వ్యాపారంలో చాల నేర్పు కలవాడు, 

మంచి (పాభవం వున్న వాడు, నవాబును తన గుప్పిట్లో వెట్టుకున్నాడు, 

ఇక్కడకు వచ్చిన తర్వాత లక్షలు గడించాడు, మరణించిన తర్వాత ఆతని 

భార్యకు కలలో కనివించి తాను లంకె బిందెల మద కూర్చున్నాననీ తాను 

కూర్చున్న బిందెకు చుట్టూ వేటినీ ముట్టుకోవద్దనీ హెచ్చరించాడట. కుటుంబం 
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మీద ఏదైనా ఆపద వచ్చినపుడు అవసరానికీ తగ్గట్టుగా ఓ గిన్నెడు బంగారు 
నాణేల్ని తాను తీసుకో నిస్తాననీ ఒక గిన్నెడు పాలు తన కోసం అక్కడ 
వుంచమని ఆమెకు కలలో కనపడి చెప్పాడట రఘుమల్ బీ.” 

ట్ ఆ్ర తర్వాత” 

ఆ తర్వాత ఇంతే ముంది, ఆయన చెవిన [పకారమే అన్నీ చేశారు” 

“మరి కలలో కనపడిన పాము నిజంగా” 

“నిజంగానే వుంది. కొంత కాలం తర్వాత ఆతని భార్య కూడా చని 

పోయింది. ఆమె చని పోయిన తర్వాత అందరికీ ఆ పాముల జంట కనపడింది” 

“మరి ఆ'డబ్బును ఎవరూ ముట్టుకో లేరూ।" 

“ఎవరూ ముట్టుకో లేదు. బహుశా ఆవసరం కూడా కలిగి వుండక 

పోవచ్చు. రఘుమల్ తర్వాత ఐదు తరాల వరకు బఐళ్వర్యం వెరుగుతూనే 
వచ్చింది. మా పూర్వీకులు చాలా నేర్పు కలవారు. లౌక్యం బాగా తెలిసిన వారు. 

దర్భారులో నాళ్ళంటే ఎంతో గౌరవం. గాలి పాటుగా _పవర్తించేనారు, వ్యాపారి 
నుంచి షాపుకారిగా మారారు. షావుకారు నుంచి తాలుకాదారయ్యారు. మా ధనా 

గారాన్ని అక్క-భ్లుంచి ఇక్క_డికి తీసుక వస్తున్నప్పుడు పరీక్ష కోనం ఆని కొన్ని 

నాణేలు తీసి వేరుగా వుంచాడంట మాము త్తాత'” మవ్వాటిని తిరిగి ఆ బిందెలో 

వేయక పోతే నీ వంశక్షయం అవు తుందని కలలో రెప్పారుట. మర్నాడే ఆ 

నాణాల్ని మా ముత్తాత వాటిలో వేయించాడు. నా తాతేగారైతే వాటిని ముట్టు 

కోనేలేదు. పాపం నిండు యవ్వనంలోనే చని పొయ్యారు. కోర్ట్ ఆఫ్ వార్డ్య్లోకి 
పోయింది యావతు ఆసీ. చాలా డబ్బు దోచు కున్నారు కోర్టు కింద వున్నంత 

కాలం. ఆ తర్వాత నాన్నాగారు మేజరు ఆయ్యారు. విదేశాలకు వెళ్లారు, తిరిగి 

వచ్చే సరికి వూర్తిగా మారి పోయారు. ఆయన చాలా డబ్బు తగలిసాడు, మతు 

నిషాలో వుండి ఆ పాముల జంటను కూడా వారే చంవిందారు, కొన్ని నెలలు 

తర్వాత వారూ మరణించారు. ఆ పాముల జంటను చంవించి నందు వల్లనే 

నాన్నగారు మరణించారని ఆమ్మ అంటుండేది.” 
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“మరి అ నోణాలు?” 

“నాన్నగారు కరిగిం చారు” 

“ఇప్పుడా పాతళగదిలో ఏముంది?” 
“ఏముందో తెలియదు” 

"ఒక నిట్టార్చు విడుస్తూ కన్య ఆంది - “పాములు లంకెబిందెలకు 
కాపలా విషయం నేను ఎన్నో కథలుగా విన్నాను. కాని నమ్మలేక పోయాను” 

“నేను కూడా నమ్మక పోయేవాణ్ణే. కాని మా అమ్మగారు స్యయంగా 

చూచిందట. ఆ జంటతో మావంళచర్నితముడిసడివుంది. విచిత్రమైన విషయం, 

ఇలాంటివి నమ్మాలో నమ్మకూడదో కూడా తెలియదు” 

“నిజంగా ఈ దేళం విచితాలకూ, వింతలకూ పుట్టిల్లు, మన సంస్కృతీ 

వాహినిలో విరుద్ధ భావం కనపడుతుంది. జ్ఞానం, మీమాంస, తర్మ_ం, 

వేదాంతం, గణతం|తం ఆంటూ ఓక పక్క ఎంతో ళ క్రివంత మైన శాఖలూ 

సం పదాయాలుంచే మరో పక్క పాములూ, _ నిద్ధులూ, _ పెద్దమ్మలాంటి 
మంతాల బూచీలు, మారి గాళ్ళూ మనకు కనబడుతారు, ఇంత పరస్పర వైరుధ్యం 

వున్నవాటిని విశ్వనించాలన్నా గుడ్డిగానే విశ్వనించాల్సివుంటుంది.” 

““క్రాని కన్యా. ఎలా విళ్యసించలేం చెప్పు. మా తాతగారినే చూడరాదా। 

వారి ఆధ్యాత్మిక శకిని ఎలా శంకించ గలవు?” 

మోచేతి మీద తల ఆనించి కన్య పడుకుంది. సజ్జన్ వైపు ఆలోచనా 
దృషితో చూసూ వుండి. 

టె అలతి 

'“మోవాం, తాగ్యం_"' 

““పాము, యోగి. రెండూ.” 

“రెండూ విపరీతాలే మరి. రెండింటికి చాలా పురాతనమైన సంపదా 

యాలూ, పరంపరా వున్నాయి. మోహెంజోదారో, హరాప్పా నాగరికతా 

కాలం నుంచి ధనం సంపాదించడం దాన్ని బాగా అనుభవించడం భారతీయుడికి 
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బాగా తేలుసు. మరి ఆదే కాలాన్నుంచే ఈ రకమైన విలాస [పవృ త్రీకి విరుగు 
డుగా సుఖభోగాల్ని వదిలి వై రాగ్యాన్ని వరించాలనీ యోగ సాధన చెయ్యాలన్న 
యోచన కూడా పుట్టింది.” 

““దొరసానిగాళూ!” 

'రావోయ్శీతల్” ఆంటూ మంచం మీద నుంచి కన్యలేచింది. 

“దీ తీసుక రమ్మంటారా?” 

"సీస్నకరా” అని సజ్జన్ అన్నాడు. నౌకరు వెళ్ళి పోయాడు. 

గదిలో నిశ్శబ్దం ఆవరించింది. కొద్ది సేపటికే ఫలహారం, టీ వచ్చాయి 

సజ్జన్ వనకన్యా ఇద్దరూ తమ అంతర్యంలోని పొరలో దాక్కున్న నిజాన్నీ, 

అబద్దాన్నీ తడుముకొని భయంతో మౌనంగా వుండి పోయారు. సజ్జన్ మెదల 

దుండా టీ తాగుతున్నాడు. కన్య చేతిలో మాతం ట్రీ చల్లారి పోతుంది, నిశ 

బ్రాన్ని చీలుసూ చివరికి కన్య ఆంది- ''ఈ క్షణంలో మనం పొరపాటుగా కాలు - 

వేళామంటే ఆంతకన్న సిగ్గు చేదైన విషయం మరొకటి వుండబోదు. తిను, తాగు 

అనుభవించు ఆన్న సిద్ధాంతం నల్దనాగు విషం లాంటిది. మనం దిన్ని దించుకోక 

పోతే”_ 

“నువే ఆలోచించుకో కన్యా. బాబారామ్జీ మనల్ని ఎటూ తేల్చుకోలేని 

స్థితిలో ఒదిలి వెళ్ళారు. దీని నుంచి బయట పడాలంటే ఏదో రకమైన నిర్ణయా 

నికి వచ్చి మనం ఆడ గు వెయ్యాల్సి వుంటుంది. యోగిగానూ, భోగిగానూ 

వుండడం కుదరదు. వీటిలో ఏదో నిర్ణయించు కోవాలి”. 

“నిర్ణయించు కన్నాను, మనం గృహస్థులం. యోగాన్ని, భోగాన్నీ 

రెంటిన్నీ మనం సమ పాళ్ళ లో అనుభవించాల్సి వుంటుంది". 

హో హో! హోలీ! 

నలుపూ, ఎరపూ, నీలం, పసుపూ, మంకెనపువ్వు రంగుల్ని ముఖానికి, 

చేతులకూ, కాళ్లకు పులుముకుని రంగు వెలినిపోయి చినిగి పోయిన చింకి 
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పాతర్తను ధరించి. దీష్టిముఖాన్ని గాడిదమీద వెళ్లికొడుకులా కూర్చుండ బెట్టి 

డబ్బాలు మాయిస్తు, కుళ్లిన టమేటోలు విసిరేస్తూ గాలిలోకి ఎగురేస్తూ, వచ్చే 

పోయే వాళ్ల ముఖాలకు నూనె కలివిన మని వూనూ బురదలో తడిని నాని కంపు 

శాడుతోన్న గోనె సంచుల్ని భుజాన వేసుకుని పెండ్లి కొడుకు తరపు వారి 

శ్రా రేగింపు మహీపాల్ ఇంటిముందు నుంచి వెడుతోంది. హొళీ సరదాలతో 

ఆ చిన్న సన్నని వీరి మారు | మోగిపోయింది. ఎదురుగా శివాలయం ఆరుగు 

వద్ద మలుపు వద్ద సజ్జన్ నౌకరు సెకిలు మీద వసున్నాడు. వూరేగింవు తన 

వెపే రావడిం చూసి ఆతను సెకిలు దిగి పక్కకు తొలిగి నిలబడ్డాడు. 

నింహాలకన్ను ఎద్దుమీద పడినట్టయింది. వోళీ హోళీ ఆంటూ కేకలుచేస్తూ 

అల్లరి చేసూ వసున్న మూక అతనిమీద విరుచుకుపడ్డారు. చిద్దూ తెలివిగల 

వాడు బలకాలి క డాను. సెకిల్ ని రెండు చేతులలో ఎత్తి డాలు కింద 

వుపయోగించుతూ వాళ్లను గద్దించాడు  “ఖబద్దార్, సెకిలుతో సవా మీమీద 

పడి విజృంభిసాను. ఇప్పుడే చెబుతున్నా, మీరంతా కలిసి ఆ తరాషత చంవి 

పారేసినా సరే మందు కనీసం ఇద్దరినెనా నమిలి మింగేసాను. * 

తమకు దొరికిన వేట వృషఖభంకాదనీ ఇది మరో కొదమనింగమని హోళీ 

పుతు9ల గ్రహించారు. లిద్దూ కశ్లైరచేని నైకిలును రెండు చేతులతో అలాగా 

ఎత్తి గోడకు పక్కగా కొంచెం వంకరగా దెబ్బతీయడానికి సిద్ధంగా నిలబడ్డాడు. 

కురగిమూకలు ఈలలు వేళారు. ఎగతాళిచేసారు. రకరకాల పక్షుల మాదిరిగా 

ఆరిచారు. అన్ని రకాల తిట్లు తిట్టారు. విచకారీలతో ఆతన్ని రంగుఏీళ్ల తో 

ముంచెత్తారు. గోనెపట్టా విసిరివేస్తున్నట్టు నటించారు, చిద్దు తొణకు _ం౦డా 

వాళ్ల మీద సెకిలు వేనికొడుతూన్నట్టు నటించాడు. రంగునీళ్లు ధారాపవాంగా 

అతనిమీద పడుతోందే కళ్లకు అడ్డం వెట్టకుని తన్నుతాను రక్షించుకోవడానికి 
అతని తలపా9ణం తోకకు వచ్చింది. ఎలా గె తేనేం వూరేగింవు ముందుకు 

సాగి పోయింది. బరువుకు మోసూన్న అతని చేతులు రాళ్లలా పటపటమంటూ 

కిందికిదిగాయి. కొంతవుదేికం వల్లనూ కొంత సైకిల్ని జాగ్రత చేసు 

కోవాలన్న ఆలోచనవల్ల నూ ఆతని శేలులు కదుమలు కట్టి మొద్దు బారి 

పోయాయి, ఒక్క మణం చిద్దు ఆక్కడ కూర్చున్నాడు, 
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మహీపాల్ తన యింట్లోంచి ఇదంతా గమనిస్తూనే వున్నాడు. 

నాలుగైదు రోజుల నుంచి (ప్రత్యేకంగా ఇవ్వాళ పొద్దునుంచి అతను ఇలాంటి 

దృక్యాలు ఎన్నో చూళాడు కూడా. గోలచేస్తోన్న కురారిళ్లని మితిమీరి 
(ప్రవర్తించ వద్దని వారించాడు. కాని అతని మాటలు వాళ్ళ చెవులకు ఎక్కడం 

లేదు, రెండోకారణం అతను పౌ9ఢ వయస్సు కలవాడు కావడం చేత వాళ్లతో 

పాలు పంచుకపోయినా మానసికంగా ఆతను చాల చిన్నవాడై వాళ్లతో కలిని 
ఆనందిస్తాడు. హోలీ పండుగ సందర్భంలో ఈ రంగుల యుద్దం, ఈ 

'సెర విహారం. ఈచెడు నిషా, తిటూ బూతూలూ అన్నీ ఆతనికి సహజంగా 

స్వాభావికంగా మంచివిగా కనపడుతాయి. ఈ హోలీ అయిదు రోజులూ 

సమాజం కట్టు తెంచుకుని ఆచ్చోనిన ఆంబోతులా విహరిస్తుంది. -_-- చిన్నా 

పెద్దా అందరూ ఒకే రంగులో కలిసిపోతారు. పెద్ద పెద్ద శ్రీమంతులూ పేరు 

వున్న వాళ్ళ బిడ్డలు కూడా చినిగిపోయిన గుడ్డలు వేసుకుని ముఖాల నింగా 

ఏవేవో రంగులు పులుముకుని బజార్లలో విచ్చలవిడిగా తిరుగుతూ కనబడతారు. 

ఆన్ని రంగులతో హౌలీ ఆడే సమాజం ఒకే రంగులో ఏకమై తాదాత్మ్యాన్ని 
పొందుతుంది. పితిసందూ, పరితిగొందు, పరితివీధి, గోడలూ, తలుపులూ, 

కుక్కలూ, మేకలూ, అవులూ, ఎద్దులూ, గాడిదలతో సహా రంగులు ఆద్దు 

కున్న ట్లుగా కనివిశాయి. సందుల్లో, నేలమీదా, గోడలమీదా, వజ లన్ కోళ్ళల్లోనూ 

మన్మ ధుడూ రణీదేవిల జంట బూతుపదంగా మారి ఐ- ఏహ్మానంద స సహొద్ర 

రూపాన్ని చౌకబారుగా చేసేన్తుండి -- ఆడే హొలీ పేపకల్లో మసిపాల్ 

గిట్టని ఓక్కాపని, షృథివికి అందించే ఈ ఉత్తమ సౌభ్యాసికి బూతుకింద 

ఎందుకు మారసారు? పురు 

ధ్ర్రీ9౭నూ ఎందుకు పరాఖవి 

ఆతసిక్ ఆర్థంకాలేదు. ప 

దుర్భాష దూషణా కాదు, 

షుడు ఇలాంటి బూతుపదాల దారా తన్ను తానూ 

విస్తాడుః దీనితో అతను. వరసాస్వాదన చేసాడో 
కాలీ రసవత్తరమైన ళ్ళంగార పధానమైన చేడు కేకాని 

మహీపాల్ కుటుంబం ముందనుకున్న పకారం ఆరుగంటలకు బదులు 

నాలుగు గంటలకే వసే ఆందరూ కలిని పడవ షికారు కెళ్గొచ్చని సజ్జన్ చెప్పి 

పంపినట్టు వరమానం తెచ్చాడు అతని నౌకరు. 
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మహీపాల్ నవ్వుతూ ఆన్నాడు - “మేము షానజఫ్ రోడ్లో కాదు 

వుండేది. మా యిళ్తు సందుల్లో వుంటాయని చెప్పు నీ వేషం కూడ మీ 

ఆయ్యగారికి చూవించి ఆలాగే మేం కూడ రంగులు పూసుకొని రమ్మంటాడేమో 
కనుక్కొని చెప్పు." 

ఆ మాటలకు నౌకరు సిగ్గు పడ్డాడు, ఆతజ్జీ కర్నల్ యింటికి వెళ్ళ 

కుండా ఆపాడు మహీపాల్. శకుంతేల్ని పిలిది ఆతనికి వండి వంటకాలు పెట్ట 

మని చెప్పాడు. రంగులో ఆతని గుడ్డలు బాగా తడిని పోయాయి కనుక అతనికి 

తన ఓ పాత కమీజూ దోవతీ కూడా ఇమ్మని చెప్పాడు, ఇవి కాక ధైర్యంగా 

వో ఆకతాయిలను ఎదుర్కొన్నందుకు గాను సినిమా చూడమని రెండు 

రూపాయలళలా బహుమానంగా ఇద్బాడు. ఛింద్లూ ముఖం వికసించింది. మహీపాల్ 

ఆతనికి ఏమేమి ఇవ్వాలో పురమాయించి పెకి వెళ్లాడు, 

మహీపాల్ ఇంటికళ మారి పోయింది. నూ రిగాకా 

డక్కడ వే భచివ్నోలు కనపడు తున్నాయి, మ*ీ*వాల్ రాసుకునే గడిలోంది 

కలం, బలా ఇంక్ పాట్, కుడీ. సూలూ పేళాస్, అంతరాన మయాంయి. 
రా షె ౬ జాం ఈ గా ధి మ 

వాస్థాటినే ఆర్ట్స్కూల్ నుంఏ తెచ్చించు అన్న సాంరీగూవం నమూనాలో 
న అక్కడే ఆతి కించి కుట్టించిన వ. కర్దెకులూ, ఎప్ దం టేబుల్ 

లేంపూ, బుద్దుని వ్నిగవా: అన్నీ కలన మహీవాబ్ సాఠసత- సేవను ఇక? 
ఉమ 

ష్ 

భ్డుంచి వేరేచోటకు బదిలీ శేసొయి. అపుడా, రాసుకోవడా“కి గాను గడ్ వా 

లోనే కొయ్యతో విభాగించిన ఓ దినం గది అమయారవుతో లకి గర వరి హార 
షె = డ్ జ ల 

కానందు వల వ.డంగి సామానూ కొయఃమవమ” మా అనీ, ఓ మూల వేత 

వున్నాయి. వె భాగంలో పెదు మార్చేమీ రాలిన కానీ స్వరూవం మారినశే 
3 ఛా 

కి జ నబ : య. శ a ద షా 7 కనబడుతి"ంది. హోలీ కోన- ఇంగ డిపాదికీ డగు అరం శి చెప్పులూ, రకరకాల 

నమూనాలుగల ఆడవాళ్ళ బపు, మః ఇటో టూ కనపడక. తోన్న రేడా 

ఇంటి జాతకము మారిందనటు స వంగా చెబుతునా 
ళ్ క చ 

ఇవ్వాలి అన్నిది పిల్లలకు పురమాయించి మహీవాత కొంచెం సెప్పు 

హోళీ గోలతో వున్న రోడ్డు చూని వంటింట్లోకి వెళ్లాడు, 



కళ్యాణికి ఇవ్వాళ శణం తీరిక లేకుండా పొద్దున్నుంచి విండివంటలు 

చేస్తోంది. రేపు వియ్యాల వారింటికి మిఠాయిలు పంపాలి, కళ్యాణీ మహీపాల్ 

వివాహం చేసుకున్న తర్వాత వాళ్లు అందు కుంటున్న వియ్యం ఇదే. ఆందులో 

మేన కోడలి వివాహం. ఈ వివాహాం మూలంగా తనజ్జాతుల దృష్షిలోనూ, 

చుట్టు పక్కాల్లోనూ తను కూడా ఓ గొప్ప యింటి కోడల్నేనని నిరూవించుకో 

వాలని తహతహ పడుతోంది కళ్యాణి, తనభర్త చాలా గొప్ప రచయితేనీ, 

ఆతనికి ఆదాయం ఒక్క సారిగా ఒకే ఒక చెక్కులో ఇరవై వేలు రూపాయల 

దాకా గూడా వుండగలదని తన బంధు వర్గానికి చూవించాలను కుంటోంది. 

కళ్యాణి ముఖం మతైదు తనంతో పచ్చగా మెరిని పోతోంది, ముక్కు రవ్వల 
బేసరి, చెవులకు ముత్యాల దుద్దులూ, కంఠంలో బంగారపు గొలుసు, నడుముకు 

ఒడ్డాణం, చేతులకు సాదా గాజులు పక్క పక్కనే బంగారంతో చేసిన రాళ్ళ 

గాజులూ, కాళ్ళకు మదైలూ ఆవి కూడా గజ్జెలతో నడుసోంటే గల్లు గల్లు 

మంటున్న మ రైలుతో ఆమె ముతెదుతనం మరింత ధగథధగమంటోంది. 

లక్నోలో వాజపేయీలతో వియ్యం అందుకుంటున్నారు. శోకొంతలకు కాబోయే 

భర్త నెక్రదేరియట్ లో వుద్యోగం. నెలకు రెండువందల నలభై రూపాయలు 

జీతం. పెద్ద అన్నగారు ఆడవులు కం;టాక్సు చేస్తాడు. తమ్ముడు ఎం ఏ., 

చదువుతున్నాడు, ఆ తగారిపోరు, ఆకబిడ్తపోరూలేదు. ఆకళ్ళు లేసి సంసారంలో 

అడుగు వెట్టబోశ' లది శకుంతల: కావలసినంత దాంపత్యం సుఖం. అల్పుడు గారు 

ఉమ్మడి కుటుంబంలో కలినివుంటూ కూడా సరింస్వతం తుడు. ఒకే ఇంట్లోనే 

వుంటున్నారు. ఒకే ఇంట్లోనే భోజసం చేస్తున్నాడు. కాని పేయింగ్ గెస్టుకా 

పూటకూళ్ళ భోటనం చేస్తున్నాడు. ఇంటి ఖర్చు గురించి ఎలాంటి చుధ్యంలదు, 

అన్నదమ్ముల్లో బహుశా అందుకే కాబోలు ఆభి పాయ భేదాలూ,' మనసాపాలూ 

లేవు. భగవదను గహం వల్త కకంతల మంచి ఇంట్లో నే పడింది. మేనమామా 

మేనత్తా ఎంతో ఘనంగా మేనకోడలి వెళ్ళి చేశారు ఆంటూ (పపంచం వాళ్ళను 

పొగిడేస్తుందిం అల్పుడు చాలా యోగ్యుడు. పదివేల రూపాయ.తోనే సరిపుచ్చు 

కున్నాడు. ఆయినా పదివేలు కట్నం ఎవరై నా ఇసున్నారంటే వాళ్ళు కార్లో 
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గోప్పో స్థితిపరు లె వుండాలి. మహీపాల్ వీట మీద జమాయించి విండి వంట 
'కాల మధ్య రవ్వంతోను బంగారపు నగలతోనూ మిలమిల మెరుస్తోన్న ఇల్లాలి 

వెపు చూసాడు, అతని చూపుల్లో కరా- వితృ-హోదాల దర్ణా వెలిగిపోతోంది. 

రాజ్యశ్రీ తల్లికి సాయపడుతోండి. పొయ్యి నెగలో మాడిన ముఖాన్ని కళా 

యిలో వేయిస్తోన్న గుంకారి నుండి మరల్చి భర్త్వవె పు చూసూ అడీిగింది= “ఎవ 

రొచ్చారు?” 

“షా నజఫ్ రోడ్లో వుంటోన్న శ్రీమాన్ సజ్జన్ జమీందారుగారి 

బంగళా నుంచి నౌకరు కబురు తెచ్చాడు" అంటూ మహీపాల్ రాజసంతో 

సమాధానం లెప్పేసరికి తల్లీ కూతురిలో దాగిన అహానికి కొంచెం తృవి కలి 
గింది. ఆ మాటకు వాళ్ళు కిలకిలా నవ్వారు. 

“ఏమని కబురు పంపారు? విందు ఆహ్మానం రద్దు ఆయిందా “అంటూ 

ఆడీగింద్ కళ్యాణి. 

మహీపాల్ నవ్వుతూ నహాతానల ఇచ్చాడు “లేదు, ఎక్కువ ఆయింది, 

నాలుగు గంటలకు మనం బోటు కారు చేస్తాం. చాట్, ఫలహారాలూ రెండూ 

వుంటాయి. రాతికి భోజనం, భోజనం తర్వాత ఎల్ఫిన్లో “సంసార్” నినిమా 

(పోోగామ్. 

*సంసార్* కూడా ఓ సినిమాయేనా ఆంటూ మూతీిముకిచింది రాజశ్రీ. 

“*మాకంతా విసుగుపుకుతుంది. చవుకబారు అదీనూ. ఇంత పెద్ద ఆర్టిస్టు గారి 

ధర్మపత్ని, ఇన్ని అభ్యుదయ భావాలు కలిగివుండి కూడా చిన్నమ్మగారు 

ఇలాంటి చితాన్నిో అంటూ ఆగిపోయి-దె రాజశ్రీ. 

bh. క (పోగాలంకి చిన్నమ్మగారు ఏనూతం బాధ్యురాలు కాదు. ౧ 

అమ్మా, కర్నల్ విస్నమ్మా వీళ్ళిద్దరి అభి పాయం ముందు ఆమె డఊో( ఆనక 

తప్పలేదు” అన్నాడు మహీపాల. 

"దీనికంటే మనం “బహార” చూస్తే బావుంటుంది,” 
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“అది ఇసుక తక్కెడా ఇది పేడతక్కెడా. నాకు తెలీక ఆడుగుతాను 

'బవోర్' లో ఏం అభ్యుదయం కాస్త చెబుతావా?!” ఆంటూ మృదువుగా మహీ 

పాల్ మందలిసూ అన్నాడు" ఇప్పుడు వచ్చే చితాలన్నీ అసహజంగానే వుంటు 

న్నాయి. జుగుప్పాకరమైనవీనూ. ఇటువంటి బహార్లకంచే వెయ్యి రెట్లు మంచిది 
సంసార్ * 

తండి మాటకు ఎదురు చెప్పకుండా రాజ్య ఫ్రీ గుంజాలు నూనెలో 

వేయించు తోంది. ఆమె ఆజా[గ తవల్ల నూనెలోంచి గుంజాలు తీసోండగా రెండు 

మూడు జలైెగం టెలోంచి కింద పడ్డాయి. వాటిని తీయకుండా జల్లె గరిదిలోని 

వాటిని పక్కనే పొయ్యి మీద వున్న పాకంలో వెయ్య సాగింది రాజ్యశ్రీ. 

కళ్యాణీ ఆ కిందపడిన గుంజాలను చూసి కూతుగుని కోప్పడింది- కీ నీకెన్ని సార్లు 

చెప్పలేదు. పని చేతిలో వున్నప్పుడు నినిమాల ముచ్చట్లు పెట్టొద్దని. పనిచేసోం దే 
మనసు ఇంకో చోటుంచితే ఎలా?" 

“=పెౌళపాటున పడ్తాయిలేవే"' అంటూ రజ్ఞో తలిని కసురుకుంటూ 

వాటిని తీసి డబ్బాలో వేసింది, 

“ఎలా చూడు. నే చెపుతోంటే ఇలా చూడవే. కిందపడి పోయిన వాటిని 
ఎందు కెతావంట? సీ తెలివి తెల్లవారి నట్రుంది” అసి ఆంది కళ్యాణి. 

“అయితే ఏమయిందే అమ్మా. సుఖంగా కడిగిన నేలేగా?” ఆంది రజ్జో. 

"నువ్విక్కజ్ఞుంచి వెళ్ళిపో నీ పని నాకు నచ్చదు” అని కళ్యాణి మాట 
పూర్తి చేయక ముందే పశ్లేన్ని నేల మీద కొట్టి గదిలోంచి తురున వెళ్ళి 
పోయిండి. తల్రి కూతురూ పోట్టాడు కుంటోంటే మహీపాల్ కలుగ జేసుకోలేదు, 
రజో వెళ్లిన తర్యాత భార్యతో ష్ ధర్మం కృతయుగంలో చెల్లుకుందే, ఠః 

కాలానికి పనికిరాయ్ొ ఆని అన్నాడు, 

“ఇతరులకు ఇష్టంవుంటే పాటిసారు లేకపోతే లేదు. కాని నేను మాతం 

నా ఆదారాల్ని వదల్రేను”. 
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“వదలకే గారీమణి” అంటూ తమాషాగా ఆన్నాడు నుహీపాల్. “సీ 

ధర్మం వుంది చూళావూ. నా ధర్మాన్ని కూడా లాక్కునేనింది. నిజంగా నువ్వు 

నాకు గురువు. ఏం చెప్పమంటావ్ నీ గొప్పతనాన్ని" ఆంటూ పరాచికా 

లాడుతోన్న మహీపాల్ అంతలోకే ఆలోచనలో పడ్డాడు. అతనిలో; ఆవేదన 
అతని ముఖంలో కన్పించింది. కళ్ళు మూసుకున్నాడు, ఓక్షణ౦ పాటు చుట్టూ 

వాతావరణాన్ని ఛేదించుకుని తనలో తాను మునిగి పోయాడు. 

తి ధర్నాన్నే చెప్పు కోవాలి. నీ ఆలవార్రే సి విలలకూ అబ్బాయి. 

శకుంతల్ని చూడండి ఎంత చురుకైన విల్లో. ఎలాంటి మడీ ఆచారాల్ని నేర్పుగా 

ఆచరిసుంది” 

ఆమాటకు పకపకా నవ్వాడు మహీపాల్. *నీముందు శకుంతల పక్కా 

(బావ్మోబీలా నటిసుంది. ఆమె అ తగారింట్లో కూడా ఇవే ఆలవాట్లు. 

వియ్యంకు ల్ని చూడు. పేరుకు వాజపేయీలె నా వాళ్ళు మన మాదిరి పట్టింపు 

(బా హ్మల్లా ఆనివించరుో. 

= పోీసిలైండీ. మేమేం చేళామని? కలియుగంలో దురాచారాలు అన్నీ వెచ్చు 

పెరిగి పోతాయి. ఉమాశంకర్ ఆంతా మీ మాదిరే” 

ఆ మాటలకు -రోవం వచ్చింది మహీపాల్ కి. “ఉమాశంకర్ మంచి 

చరిత కలవాడు. అన్ని విధాలా ఆతన్ని గురించి మంచి మాటలే విన్నాను, 

వోటలూ గీటలూ ఆన్నీ పని కొసాయి ” 

“ఆయిలే శివళంకర్ ఇల్లాలు-" 

= సీ మాదిరిగా చాద సం కాక పోయినా (వావ్మూణుకే. బాధ్యతగల ఓ 

పెళ్ళికూతురు తండీగా నేనూ అన్నీ కూలంకషంగా విదాడిందాను. నా విల్లల 

పెళ్ళి నీలాంటి చాద సపు రకాల ఇళ్ళలో మాతం ఎప్పటికీ చేయను,” 

“ చేయక పోతే మానెయ్యి నాకైతే రెండు విషయాల్లోనే పట్టింపు. 

మనం ఎవరితో వియ్యం ఆందుకున్నా షట్ కులం వారై వుండాలి. రెండోది 
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పిల్లవాడు వుత్తముడ్రై వుండాలి. నీకేమని చెప్పను? మన పెద్ద విల్లా శకుంతలా 

వెళ్ళిళ్లు తరగా అయి పోవాలనేగా. గుట్టూ ఒక్కడే కాదు. మనం కూడా 

ఆతనికి ఏ మాతం తీసి పోమని నిరూవించాలి. నిజం చెబుతున్నాను. ఈ ఆపద 
సమయంలో యిరవై వేల రూపాయలు పంవించిన భగవంతునికి మనం ఎంతో 
బుణపడి వున్నాం, పదివేల రూపాయాలు కట్నం ఇనున్నామంటే ఆది గర్వించ 

దగిన విషయం కాదా? జె కిషోర్ ఇంట్లో ముల్లర్ వాళ్ళమ్మ కలిసింది” 

వుషారుగా భార్య మాటలు వింటున్నాడు మహీపాల్ . కళ్యాణి కంఠంలో 

ఇవ్వా. "ఎంళరీవి కనపడుతోంది! మహీపాల్ పెద్ద రచయితే కాని ఆతని దగ్గర 

కాసులు మాతం లేవని ఓసారి ముకర్ తల్లి ఆమెను దెప్పీ పొడిచింది. ఆమె 

మేనకోడల్ని గొప్ప యింటి వాళ్ళు ఎలా వియ్యం అందు కుంటారని వ్యంగ్యంగా 

అంది. ఆమె నర్మో క్తి విన్న కళ్యాణికీ మహీపాల్కీ చాలా బాధ కలిగింది. ఆ 
ముల్లర్ తల్ల పసక్షే మళ్లీ అవ్వాళ వచ్చింది. ఇవ్వాళ ఆమె గురించి మళ్ళీ 

వినాలన్న కుతూహలం కలిగింది మహీపాల్ కీ. “మ. లర్ వాశ్ళమ్మగారు ఇవ్వాళ 

ఏమని అంప” అని అడిగాడు వహీపాల్. 

“ఏమని ఆంటు-డ్. నోటికి తాళం పడినట్టయింది. ఆందరి ముండే నేను 
మొహాన అనేశాను. అన్యాయంగ * అకమంగా. దోపిడీలు చేని మిగతా వాళ్ళు 
గొప్పలు కొడుతుంటారేమో కాని మేం మాతం నిజాయితీ, ధర్మానికి కట్టుబడి 
వుంటూనే గొప్పలు చెప్పుకుంటాం అని ఆనేళాను. బ్యాంకుల్లో మాకు లక్షా 

రెండు లక్షలూ లేక పోవచ్చు కానీ మాకు ఎప్పుడు ఎంతడబ్బు అవసర మో 

అంత మా యింట్రోకి వస్తుందని ఆన్నాన, శకంతలకే ఇస్తున్నాంగా పదికేలు 

కట్నం-"” అని కళ్యాణి చెబుతోంటే గర్వం అభిమానాలతో ఆమె కంఠంలో 

రొప్పు కసివించిది. ఓ క్షణం ఆమె మౌనం వహించింది. గుంజాల్ని వేయిం 

చడం ఆయి పోయింద. మని గుడ్డ సహాయంతో ఆమె కళాయిని దించి నేల 

మీద పెట్టింది. ముఖం తుడుచు కుంటూ కాస్సేపు అలసట తీర్చుకోవ 
డానికి కని వీటమీడితతీకిల బడింది. మహీపాల్ కి ఇంకా వినాలని క తూవాలంగా 

వుంది త్వరత్వరగా పరుగెత్తుతోన్న వెలుగునీడల్హా ఆతని మనస్సు బాగా అలిని 

916 



సోయివుంది, స్వోత్కర్షకు సంబంధించిన మాటలు మరీమరీ వినాలన్న వుత్సా 

వాంతో ఎక్క_డ లేని ఓపికను తెచ్చి వెట్టు కుంటూ "ముల్లర్ వాళ్ళమ్మ ఇంకా 

ఏమేమి అంది? ఆమె అంటోంటే అక్కడ ఎవరెవరు వున్నారు! అని అడిగాడు. 

"చాలా మంది వున్నారు” ఆంటూ వేయించిన గుంజెల పళ్లాన్ని పాకంలో 

వెయ్యడానికి తేనవై పు ప పు లాక్కుంటూకళ్యాణి ణీ మళ్లీ చెపింది= శనై వై కీషోర్ ఆమ్మా 

వాళ్ళు ఒదినా. అతని భార్యా అఎతా వున్నారు. "వాళ్లంటే "అణిగి మణిగి సండ్ర 

డానికి నాకేం? నేను ఎంత పరుపూ. మర్యాదగం కల పుట్టానో ళ్ళ 

కేమి లును? వీళ్ల ముఖాలకు అంత భాగ్యం కూడా అబ్బేనాః వాళరటోరది 

ఇన్నాళ్ళ నుంచి దిగమింగి కూర్చున్నాను. ఇప్పుడవకాళం రాగానే ఆందరిన 

ఏకిపారేసాను. మిగతా = ళ్ల భోగాలు కొన్ని సంపత్సరాల పాటు పెరిగి ఆరి 

పోవచ్చేమో తని మా క టుంబ మర్యాదా మన్నన మాతం కాలు వె”గిన కొద్దీ 
అదీ పెరుగుతూనే వుంది ౯౪ ఏప్పుడూ తగ్గడం అనే మాటే లేదు పట్నం 

లోనూ, వాళ్ళ జ్ఞారుల్లోనూ ఎంతో మంది ధనవంతులూ, డాక్టర్లూ, వకీళ్ళూ 
వున్నారు. కాని బయటికి పోతే. వాళ్ళను ఎవరు గు గీస్తారు? ఆదే మా యింట్లో 

వాళ్ళను చూడండి. దేళ విదేశాల్లో కూడా వాళ్ళ పేరు మారు మోగుతుంది. 

పెద్దపెద్ద హోదాలు వున్న ఆధికార్లూ, వ్యకులూ మా యింటాయన్ను గౌర 
విసారు. మా వారు రానిన పు సకాల్ని చదువుతారు మా వారకి సమానంగా 

తూగ గలవాళ్ళు ఎవరున్నారు, అని వాళ్ళను తెగనాడాని"* ఆధిఘమానంతో 

వెలుగుతోన్న కళ్యాణి ఓ జల్లి గరిటె నిండా గుంజు తీసుకుని వాకంలో 

వేసింది. 

కళ్యాణి అలా నీవితో మాట్టాడుతోంటే మహీవాల్ లోలోన, పొంగి 

పొయ్యాడు. వుబ్బి తబ్బిబ్బై పొయాడు. అయినా శన మనోభావాన్ని బయటికి 

కనబర్బ కుండా “ఇటువంటి మాటలు నువ్వు నీ నోటితో ఆనకుండ వుండ 

వలసింది. నువ్వు తి అమాయకురాలివి” ఆంటూ వారించబోయాడ 

* ఎందుకు అనకూడదు" ఆంటూ ఆమె ఒక నె*రి తల వినిరేస్తూ ఆన 

గానే ఆమె శరీరం కడిలింది. శరీరం కదలడంతోటే ఆమె ఒఎటి మీద నగలు 
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తళతళ మెరిసాయి. “భగవంతుని ఆను గహం వల్ల సీ ఆదొయం ఇలానే 

వుండాలి కాని విల్లలికి కట్నాలు ఇవ్వచమె ఎమిటి, చు'సుండగా నే తారూ, 

బంగాళా అన్నీ కొనుక్కో లేమా” క శ్రైగరేస్తూఅంది కళ్యాణి. 

మహీపాల్లో కోరిక చెలరేగింది. ఆతనామెను ముట్టుకో బోయేడు. 

“నన్ను ముట్టుకో వద్దు ఎవరో వస్తున్న 6టుంవ” ఉంటూ లిరు కపాన్ని నటిస్తూ 

ఒయ్యారంగా కళ్యాణి వారించింది. 

అనుకున్నట్లుగా నే శకుంతల వచ్చిందె, మహీపాల్ అప్పటికే సిలబడి 

పోయాడు. మేన కోడల్ని చూడగానే ఒళ్ళు విరునున్నటు నటిస్తూ అమె తలను 
రెండు చేతులతో మెల్లిగా పట్టుకుసి ఆవ్యాయంగా ఆడిగాడు. “అ త్రగారింట 

కోసం నువ్వు ఎందుకు వంటకాలు చెయ్యడం లేదూ" ఆ) శకుంతల నిగ్గుతో 
తల వంచుకుంది. బయటికి వెళ్ళబోతూ "సజ్జన నౌకరు వెళ్ళి పియాడా*ః” అని 

అడిగాడు, 

క వెళ్ళి చాలా సేపయింది” 

గుమ్మందాక వెళ్ళి వెనకి తిరుగుతూ “తొందిరగా పని మగించుకో. 

అసలే ఇవ్వాళ హోలీ పండుగ” అం చెప్పాడు. అక్కడ నుంచి పైకి వచ్చాడు. 

శివాలయం ఆరుగు మీద బావి “డలో రంగులు చల్తుకున్న ఐదారుగురు 

కురాళ్ళు కూర్చుని బాతాథానీ కొగ.తున్నారు. తలప్పు దగ్గిరకు పచ్చి వెనక్కి 

తిరుగుతోన్న మహిపాల్ కి వాళ్ల మాటలు వీనపడ సాగాయి. వాళ్లలో ఒకడు 
ఇద్దరు ముగ్గురి స్నెపాతులతో కంని తాను సందులో ఓ పూలమ్మిని మట్టడించి 
ఎలా భయ వెట్టింది, ఆలా ఆమెన. వెధిస్తుంటే వాళ్ళకు ఎంతగా * సరదా 

అయిందీ, చివరికి ఆమె భయాన్ని ఎలా పోగొట్రిందీ అన్నీ బిగరగా చెబుతూ 

మధ్య మధ్య నవ్వుతున్నాడు. వాడు చెప్పుక పోతోంటే మిగతా వాళ్లకు సరదాగా 

వుంది. కాని మాట్లాడే తీరు చాలా మొరటుగా వున్నందున అతనికి కొంచెం 
ఆయిషత కలిగింది. కాని హోలీ మదనోత్సవం ఆయె. ఫాల్గుణ మాస 

మహాత్మ్యమే కామదహన మహాత్మ్యం. రాసు కోవడాగికి కా? వైన తన గదిలో 

కూర్చొని వున్న మహీవాల్ ఆలోచనలో మునిగితేలు య. 

618 



ఆకస్మాత్తుగా డాక్టర్ షీలా అతనీ మనసులోకి తొంగి చూనింది. ఆంతే. 

అతని మనస్సంతా పన్నీటి జల్లుతో తడిని సెంటు వాసనతో గుబాళించినట్ట 

యింది, ఒడుదుడుకు ల్రైకుండా (పళాంతంగా వున్న ఆతని మానసిక వాతా 

వరణంలో అమాంతంగా భూకంపం వచ్చి నట్లమ్యింది. ఇవ్వాళ హోలీ. కాని 
షీలా తన దగ్గకలేదు, షిలాను తననుంచి ఎవరో బలవంతంగా అపవారించారు. 
అమె ఎంతో కాప కం రావడం మొద లెబ్టింది. లోకాచారం, నెతిక వి వ_ 

ఇవి రెండూ ల్కని చుట్టూ ఎత్తుగా నిర్మించిన [వహరీదాటీ "ఆమే లోపలికి 

అడుగు పెడుతోంది. “కావాలి' వద్దు' ఈ రెండిటి మధ్య ఘర్షణ జరుగుతోంది. 

“వద్దు వద్దు' అంటోన్నా షీలా అతనిలో (పవేశింఏ కాళ్ళు చాపు కుంటోంది. 

షీలా ఇవ్వాళ తను లేని కారణంగా ఎంత బంగగా కూర్చుందో కదా? [కిందటి 

సంవత్సరం పొలీనాడు రాళ్ళిద్ద దరూ కలిసారు, షీలాతో కలిని గడివిన నెలలూ. 

వారాలూ, రోజులూ, గంటలూ నూక్ష్మ శరీరాల్ని తొడుక్కుని శతకాల కింద 

మారి పోయాయి. వాటీని తంచు కుంటోంటే ఆసంఖ్యాకంగా ఆకాళాస్ని పొడు 

చుకు వచ్చిన చుక్కల్నిచూనినంత (ప్రశాంతంగా ఆతని మనస్సు |పకాంతత 

చెందింది. షీలా అంటే నగరంలో పేరు | పఖ్యాతులు ఆర్థించుకున్న డాక్టర్ షీలా 

స్వింగ్ అన్నమాట, దేశంలో నలుమూం౭లా _పతివ్షసంపాదించుకున్న మహీపాల్ 

లాంటి సాహీతీ వే (తకు కూడా _పభుత్వం తరపున జరిగే కార్యక్రమాల్లో 

రమ్మంటూ అహ్వానం అందదు కాని డాక్షర్ షీలా అంటే సంఘంలో 

(ప్రతి వర్గం ఆమెను నెత్తిన వెట్టు కుంటుంది. షీలాకు లక్షన్నర రూపాయల 
దాకా ఆస్తి సి వుంటుంది. ఈ స్వతంత వ్య కిత్వం కలదై వుండి కూడా వహీ 

పాల్ ముందు ఆమె ఎంతో నమతగా నడుచుకుంటుండి మహీపాల్ అంటే 

ఆమెకు ఎనలేని గౌరవం. తన మాటల ద్వారా, చేష్టల ద్వారా అమె ఆతంికి 

శ కిని, 4 తేజాన్నీ ఇసుంది. సర్వసాధారణంగా విజ్జానళాస్తాంల్ని చదువుకున్న 

వారు సాహిత్యం అన్నా, తళలన్నా ఆంత ఆస కి చూపరు రస దృష్షివారికి 

వుండదు కాని షీలా సంగతి వేరు. ఆమె రసజ్ఞురాలు. వాళ్ళిద్దరి మధ్య 

వైరుధ్యం పొడసూవిన సందర్భాలు కూడా పున్నాయి కాని వాటిని తీక్షణ 

స్థాయికి చేరుకోనివ్వలేదు ఆమె. ఆటుపంటి షీలా ఆంటే అతను ఈ రోజు 
ఈసడిసున్నాడు. తూష్టిభావాన్ని _పకటిసున్నాడు,. 
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ఆతని మనసులో షీలా (పవేశించగానే సుఖసమృద్ధులతో (పకాంత బీవనం 

గడుపుతోన్న మహీపాల్ హృదయకుహరంలోని గృహస్తు కలవరంచెందాడు. 

ఒక్కసారి అమె యింటికి వెళ్ళి హోలీని రసమయం చెయ్యాలన్న కోరిక 

అతనిలో (పగారం అవసాగింది. తను తప్పక వెళతాడు. సంఘానికి వెరిచి 

ఎన్ననిమాను కుంటాడు 1 ఆంత ఆవసరమే పసే సంఘం కళ్ళు కవ్పీ కూడా 
తన ఆనుబంధాన్ని నిలపుకోవచ్చు. ఇంతవరకు అతను అజ్నాగ తగానూ నిర్ర 

శ్యుంగానూ వుంటూ వచ్చాడు గనుకనే సంఘంలో ఆతని పరువు దెబ్బతింది. 
ఆతను మొదట్లోనే జాగ త పడివుంది జీవితాంతం ఈ _పేమాయణం బయటికి 

పొక్కేది కూడా కాదు. షీలాను కలుసుకుందామన్న కోరిక బలీయమవుతోంటే 

తాళలేక మహీపాల్ ఐవియలుదేరుదామని లేచాడు. రెండో అఆంతసులో పిల్లలు 

ఆడుకుంటూ కనివించారు. కొంగుతో ముఖాన్ని తుడుచుకుంటూ వంటింట్లోంచి 

గదివెపుకు వెళుతూ కళ్యాణి కూడా కనివించింది. ఆమెను చూడగానే అతన 

వేసిన పథకం యావత్తూ విఫలమయింది. 'వీల్లేదు. శకుంతలకు వివాహం 

చెయ్యాలి. కోడళ్ళు వస్తారు. ఇప్పుడు నేను ఒంటరి గాణ్ణి కాదుగా _ స్వేచ్చాజీపిని 

కొదు, నా కోరికల్నీ, ఉత్తేజాన్ని చంపుకో వాలి. 

తవపె తనకు తానుగా విధించుకున్న నిషేధం మూలంగా ఆతని 

మనస్సు షీలాకోసం తవించసాగింది. నిజంగా ఆతని మనస్సు ఇప్పుడు 

శూన్యంగా మారుతోంది. నిజంగా అది భాపహన్యమైపోతో౦ంది. అతసి అనుభూతి 

[సోతస్సువై ఎవరో బండరాయి పెట్టి అతనిలో వున్న కల్పనాశకి మహిమ 

చేతనే అతను ఇన్ని ఆలోచనల భ ఏంకుల్ని నిర్మించకలుగుతున్నాడు. నిజంగా 

చూస్తే అతనిలోని ఉత్సాహం ఇంకిపోయింది. అతను నిర్జీవంగా అయిపోయాడు. 

40 
డార్షర్ షీలా బాల్లాక్ బీవిత్ర చరిత చదువుతూ పడుకుంది. 

చదువుతూ చదువుతూ గుర్తుగా ఓ కాగితం ముక్క_ ఆ పేజిలో వెటేసి కళ్ళు 
మూసుకుంది ఏదో ఆలోచిస్తున్నట్టుగా. అప్పటికే ఆమె నౌకరు అబుల్ 
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మం ానికీ దగ్గరగా బల్హజరిపీ టీ నెట్లు వుంచి ఆలాగే నిలు మన్నాడు. షీలా 

ముఖం విషాదపూరితంగా పాలిపోయినట్టుగా వుంది. టీ తాగచం కూడా కష్టం 

అనివించింది. ఆయినా పక్కకు ఒత్తిగిలి సన్నగా ఒళ్లు విరుచుకుని ఆవ 

తించి లేచి కూర్చుంది. ఆబ్లుల్ కెటిల్లోంచి డికాక్షను వంవ టీ కలుప 

బోతుందే వాదిస్తూ = నేను కలుపుకుంటానులే. నువ్వెళ్లు * ఆంది. 

కలుపుతున్నవాడల్లా చేయి వెనక్కీ తీసుకుని దేతులు నిట్టుకుని కలబడి 

= సాయంతా)నికి ఏమి చేయమంటారు మేడమ్, ఎవరైనా అతిధులు వచ్చే 

వాళ్ళున్నారా? ” అని అడిగాడు అబ్దుల్ , 

“ఎవరూ లేరు” ఆంటూ రెండోసారి ఆవలిస్తూ డాక్టర్ షీలా _ “నీకు 

తోచింది చెయ్యి” ఆని చెవ్పీంది. 

అబుల్ వెళ్ళి పోయాడు. మంచుతగిలి మొద్దుబారిన దేతుల్లా ఆమె రెండు 

చేతులూ టీని కలుపసాగాయి. ఈ హొలీ రోజున ఆమెకు కూడా మహిపాల్ 

పదేపదే జాపకం వస్తున్నాడు. ముప్పైఎఏమిది సంవత్సరాల వయసువున్న 
డాక్టర్ షీలాకు మహిపాల్ రాకపోయేసారికి తనకి వృద్ధాహ్యం వచ్చినట్లు 

అనిపించింది. జీవితంలో వెదజల్లిన ఆనంద సోంత స్వే ఇంకపోయినట్టయింది. 

ఇంతడబ్బూ, ఆస్తీ, గొరవం, (పతిష్టా జ్ఞ యిన్నీ ఆర్జించుకున కూడా ఆమె 

ఎంతో నిస్సహాయ స్థితిలో పడిపోయినట్టయింది. ఇప్పుడీస్థితికి ఆమె వచ్చిందంటే 

జీవితంలో ఎన్నో కొరతలూ, ఆసహాయవస్థలూ వైరుధ్యాలతో ఆమెఘర్షణపడి 

విజయం సాధించింది. కాని ఇప్పుడామె శకి అంతా మహీపాల్ లేని 

కారణంగా పొరలు పొరలుగా వూడిపొతోంది. మహిపాల్ రావడం మానే 

యడంతో ఆమె షకార్డు, క్రబ్బులూ ఇంకా మనస్సును అహ్లాదపరిచే ఎన్నో 

కొర్యకాలసాలకు ఇంచుమించుగా అమె స్వస్తి చెప్పింది. ఈమధ్య మరీ విసుగ్గా 

వుంటే రెండు పర్యాయాలు సినిమాకెళ్ళింది. అంతే, బాలా రోజుల్నుంచి 

రోగుల్ని తనిఖీ చేని చికిత్స చేయడం మినవో ఆమె ఎక్కడికీ కదలటం లేదు 
ఆడపాతడపా సజ్జన్, కన్యా కలిని వచ్చి ఆమెను చూనిపోతున్నారు. ఆది 
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మీనహా పుస్తకాలూ, రేడియో లేకపోతే అందరికీ దూరంగా , +వీకాంత సేవలో 

కాలక్షేపం చెయ్యడం, 
J 

షీలా బాం అంతా దారి ద్యంలోనే గడచింది. ఉత్తర (పదేశ్లోని 

కై స్తవ మతస్తులు చాలఘంది బీదవాళ్ళు. ఆమె బాల్యంలో ఫాదరీలుగా 

విదేశాల నెంచి వచ్చిన మిషనరీవాళ్లే వుండేవారు. షీలా తండి పశ్చిమ 
సంయుక్త రాష్ట్రాల్లో ఓ చిన్న వూళ్లో చిన్న స్కూలుకు హెడ్ మాస్టమగా వుండే 

వాడి. త్రి కూడా టీచరు. ఆరుగురు అన్నలూ, చెలెళ్లూ, వున్న తన 

ఇంట్రో అమె మూడోది. కటిక దార్నిద్యంలో రోజులు గడిచేవి. షీలా దారిడర్యం 

ఆంటే తిరుగుబాటు చేసేది, మొంవిగా దుబారాగా ఖర్చులు పె బ్రేది మొదటి 

నుంచి పరిస్థితులకు లొంగే స్వభావంకాదు ఆమెడ్. చదువులోనూ వుపన్యాసా 

లివృడంలోనూ చాలా చురుకు కావడం వల్ల (పథ మస్థానం ఎప్పుడూ ఆమెకే 

దకేద్. అందుకనే కాబోలు ఆమెకు ఆత్మాభిమానం ఎక్కువ. పాఠశాలల 

పాంతీయ ఉపన్యాసాల పోత్రీలో ఆలవోబాద్ నుంచి రెండుసార్లు బహు 

మతులు గెల్చుకుంది. ఇంటిలో ఆమెకు గౌరవం గుర్తింపూ లేకపోయినా బయట 

మాతం గౌరవం, ఆవరణా లభించడంతో ఆమెలో ఆంత। సంఘర్షణ రేగేద. 

తన బాల్యంలో జరిగిన జాతీయ ఉద్యమాల [(పభావం కూడా ఆమె మీవ 

పడీంది. 

హిందుమతం నుంచి చిన్న కులాల నుంచి వున్నతోన్నత కులాల వారు 

కూడా కై 9స్తవ మతంలోకి దూరారు. ఆలాగే ముసల్మానుల్లో కూడా అన్ని 

వర్గాల నుంచి కై)న్నవులయిన వారున్నారు. వీళ్లంతా మఠాంతీకర శైతే 

ఆయ్యారు కాని తమ పురాతన సంస్కా రాల్ని విడనాడ లేక పొయ్యారు 

కై9స్త వులుగా మారిన హీందువులు వియ్యాలు ఆందుకునేప్పడు ఆలాంటి వర్గాన్నే 

ఎన్నుకునేవారు. కై 9సవులుగా మారిన ముసల్మానులు విషయంలో కూడా 

ఇదే వె ఖని పంఐబలంగౌ వున్నట్టు కనపడింది. ఇక మూఢాచారాలూ, రీతి 

రివాజులన్నీ భారతీయుల నుండి పుణికి పుచ్చుకున్న వే పాటించే వాళ్లు ఫలానా 

రోజు ఫలాన దిశగా ప్రయాణం చెయ్యరాదు, ఆడవెల్ల యింట నీళ్లు ము ట్ర 
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కూడదు అనే భారతీయుల్లో నుండే నమ్మకాలు వీళ్ళలో కూడా వుండేవి. 
వంటింట్లోకి బయటివ్య క్రి రావడంవై నిషేధం, ఇతరులు చూస్తుండగా భోజనం 
చెయ్యకపోవడం లాంటికద్దహిందూ పద్ధతిని, అచారాలను భారతీయకై 9 స్తవులు 
పాటించేవాక్లు. అఖరికి వేర్రలో కూడా హిందూ పద్ధతిని పూర్తిగా త్యజించ 
లేక పోయారు. ఉదహరణకు సింగ్ న్వింగ్ అయ్యారు. రాంఖలీ రాంబెల్స్ 
ఆయి పోయాడు; ఇక బెనర్జీ మహాశయుని బోనర్జీ అందేగాని ఆయన సంతోష 

పశ లేదు. వేర్తను గురించి ఎన్నో కుటుంబాల్లో అనేకమెన విప్రవాత్మక మెన 
మార్పులు వచ్చాయి. డాక్టర్ షీలా అన్నత్తో ఒకని పేరు విన్నెంట్ రామ్ 

ఆయితే. ఇంకొకని పేరు శామ్యూల్ రామ్. తండిగారు మేనేన్వింగ్ ఆయితే 
మూడో అన్న మాతం పూర్తిగా విదేశీయుల పేరు పెట్టుకుని న్మిత్ బ్రైట్ 
ఆయ్యాడు, 

షీలా చిన్న తనంలో మొదటి [పపంచ సంగామం తర్వాత జాతీయ 

చెతన్యం దేశం ఆంతా వ్యావించింది. ఇక్కడి భారత కె) స్తవసమాజంలో 

కూడా [ప్రథమంగా జాతీయభావం కలిగింది. జాతీయ జాగృతి వెలిసింది. 
క్రైస్తవ ధర్మనికి భారతీయీకరణ జరిగింది. వియానోల స్థానంలో తబలా, 
హార్మోనియం వచ్చాయి విడేశీ భజనల స్థానే లలిత కాస్తీ9య పద్ధతిలో 
భజనలు కీర్తించడం, మత సంఐంధమెన ౧జలులు పాడడం చోటు చేసు 

కున్నాయి కా9స్ ముందు భజన చేసేప్పుడు హారతిపట్టడం, ఆమెన్ ఆమెన్ 
ఆసీ అనడానికి బదులు శాంతి శాంతి అనడం ఆబారమెపోయింది. ఈ భారతీ 

యీకరణను వ్యతిరేకించినవాళ్ళు లేకపోలేదు ఫలితంగా కైంన్నవ విద్యార్థి 
సంఘంలో చీలిక వచ్చి రెండు పార్టీల గా విడిపోయింది. 

ఇటువంటి సాంమిక ఉద్యమాలంటే ఎంతో చొరవ తీనుకుని వాటీ కార్య 

కలాపాల్లో ఎప్పుడు ముందంజవేనేది. స్వభావసిద్ధంగా మొదటి నుంచి ఆమె 
ధ్రైర్యాస్తురాలు. తిరుగుబాటు ధోరణి కలది. ఈ విప్రవాత్మక స్వభావం వల్లనే 

పాిరంభం నుంచి విదేశీయుల కిందమిషనరీ వుద్యోగం చెయ్యడానికీ ఆమె 
మవసు ఆంగీకరించలేదు. తిరుగుబాటు మనస్రత్వకారణంగా ఆమెకు దొరికే 
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బీతము అన్నీ ఆపుచేశారు. ఇంటీ వాతవరణం ఆమెకు చాల చేదుగా తయా రేం 

అమెకు వ్యతిరేకంగా ఇన్ని శకులు ఏజృంభించినా వాటిని లెక్క చేయక ఎన్నో 

కష్టాలకు ఓర్చి ఆమె డాక్టరు అయింది. ఇంటి బండిభాన నుంచి తొందరగా 
విముకి పొందడానికిగాను వెంటనే (ప్రభుత్య ఆరోగ్య శాఖలో చేరింది. 

అడ్డంకులు వచ్చినా అమెకు వుద్యోగం దొరికింది. అదృష్టం కూడా కలిని 

వచ్చినది ఆమె చేనిన కృషి పడిన శమాఖలించాయి. నెమ్మదిగాపమో 
వను ఎచ్చి వైకి వెళ్ళింది. 1982 లో లక్నోలోని కింగ్ జార్జీ ఆసుషతిలో 

అమెకు వుద్యోగం దొరికింది. ఇక్కడ చేరగానే తీమె అదృష్ట రేఖ వడివడిగా 
పెరుగుతూ వచ్చింది. ఈ పజలను పదిహేను సంవత్సరాల కాలంలో ఆమె 
వూర్తిగా స్వతం్యతురాలై కావలనినంత (పాక్టీసు సంపాదించుకొనడంతో అద్భు 

తంగా కృళకృత్యురాలెంది. తన మతంవాళ్ళల్లోనే పాల్ ఆనే ఓ యువకుడితో 

అమెకు (వేమాయణం నడిచింది. పాల్కి కూడా భారతీయ సంస్కృతి అంటే 
అభిమానం వుండేది. ఇద్దరు కలసి భారతీయ ఇతిహాసాలూ, సాహిత్యం 

వేదాంతం చదువుతూ వుండేవాళ్లు. భారతీయులం అన్న ఆవేశంలో వయస్సు 
కన్న మించిన పుస్తకాలు చదివి వాటిని గూర్చి చర్చిస్తుండే వారు ఇలా 
వుంటోండగా కలరావచ్చిపాల్ ఆమాంతంగా చనిపోయాడు. షీలా బీవితంలో 
ఒక పెద్ద ఆఘాతం యేర్చడింది. పాల్ తర్వాత కూడా ఇద్దరు వగలు ఆమె 

జీవితంలోకి (పవేశించారు. కాని స్నేహితులుగానే వుండి పోయారు, ఇలాంటి 

తరుణంలో ఆమెలో ఏర్పడిన శూన్యాన్ని పూరిస్తూ మహీపాల్ ఆమె బీవితంలో 

ఆడుగు పెట్టాడు. అందచందాలు వున్నవాడూ, బలకాలి, సహృదయుడె న 

కళాకారుడు, విద్య అంటే చెవికోసుకొనే స్వభావం, స్వాభిమానం, తిరుగుబాటు 
వ్యక్తిత్వంతో వూర్ణమైన మహిపాల్ ఆమె సౌభాగ్యం, కిరీటంలోనిమణి 

అయ్యాఢు. ఇప్పుడామె మనస్సులోని కొరత తీరిపోయింది. తి9కరణ 

శుద్దిగా అమె భారతీయ పద్ధతిలో మహీపాల్ కి తన హృదయాన్ని ఆర్పించింది. 

తన సంపాదనని మహిపాల్ కోసం ఖర్చు పెడదామని తహతహలాడుతోంది. 

దానిలోనే అమెకు ఆనందం. కాని ఆ సరివాద్దును అమె ఇంతవరకు ఆతి 

[క్రమంచక పోవడ మే అమెవె మహీపాల్ విజయానికి కారణం. ఆతవి పౌరుషం 
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ముందు ఆమె చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తుంది. ఒంటరిగా టీ తాగుతోంటే 
ఆమె మనసు మహీపాల్ యింటికి వురకలు వేసింది. కళ్యాణి ఆమె విల్రలు 

కళ్ళలో మెదిలారు మహీపాల్ సంతానంపట్ల ఆమె ఎట్టి మాననిక బంధనాల్ని 

పెంచుకోలేదు పొరపాటున వాళ్ళలో ఎవరైనా తారనిల్లితే మహీపాల్ విల్చలని 

వాళ్ళ (ళఖేయస్సు కోరుతున్నట్లు పలకరించేది. కళ్యాణీ అందే ఆమె జాదానీన్యం 

వహించేది మొదటి నుంది. కళ్యాణివంటి నూటి స్వభావం కలదీ, ఆమాయకు 

రాలూ, ఆమెకు ఎప్పుడూ ఆడ్డంరాలేదని అమెకు నమ్మకం వుంది. కళ్యాణి 

ఛాందసం అన్నా, అమె బీకిపోయిన పాత అచారాలన్నా మహీపాల్ ఎపుడూ 

శీదరించుకుంటాడు. షీలా ఆతనిని ఎప్పుడూ సంతోషచవెడుతూ వుండేది. 

తనతోనూ, ఆతని కుబుంబిముతోనూ అనురాగబంధంలో వుంటూ వుండడమే 

ఆమెకు కావలనిందల్లా. కళ్యాణీ ఆధికారాన్ని హస్తగతం చేసుకోవాలన్న ఆలో 

చన ఆమెకెప్పుడూ కలగలేదు. కాని అతని బావమరిది వివాహంలో ఆతనికీ 

పున్న ఆనుబంధం పొక్క_గానే తనతో సంబంధాన్ని కళ్యాణి త్మీవంగా వ్యతి రే 

కించడంతోనూ, ఆప్పటి నుంచి మహిపాల్ తన యింటికి రావడం వూర్తిగా 

మానివేసినప్పటి నుంచి కళ్యాణి ఆన్నా ఆమె వికిలన్నా ఆమెకు విసుగు కోపం 

రావడం ఆరంభమైంది. బాల్హాక్ బీవిశ చరిత చదువుతోన్నప్పుడు కూడా 

మహీ పాల్ పట్ల చిన్నచూపు ఆమెను వేధిస్తూవుంది. మేడమీద బర్న్, బల్జాక్ ల 

(వేమను వర్డిస్తూ స్టీఫన్న్విగ్ రానిన ఈ పంకులు ఎంత ఆరితో నిండి 
వున్నాయి. “ఫర్యాదులూ వితూరీలూ, గృవాకలహాలూ, (గ్రామంలోని 

రహస్య నంకేతాలూ, చర్చి _ వీటలో ఏ ఒక్కటి కూడా [వియురాకికి ఆతను 

స్యతం తంగా ఆవేశంతో చేసిన సమర్పణను ఆపలేక పోయింది. ఈ వాక్యం 

ఆమె మనస్సును సూదులో గుచ్చసాగింది. కవ్వాళ హోలీ షీలా ఒంటరిగా 

వుంది-ఇక ఎవ్పటికి ఆమె ఒంటరిగానే వుంటుంది షీలా మామూలు ఆడ 

పడుచుకాదు. ఒక వేరుమోనిన డాక్టరు. చేరు చేతిన, కారూ, బంగళా 

బ్యాంకి ఆకౌంటూ అన్నీ హంగులూ వున్నాయి కాని ఆడ దానిజీవితానికి ఇవన్నీ 

పరిపూర్తిని ఇవ్యగలవా? లోలోనే కుములుతోంది షీలా. ఆమెలో దాగివున్న 
మొండితనం లోలోపల కుతకుతలాకింది. అమె కొంచెం పట్టుచూవిందం టే 
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అన్నిబంధాల్నీ తెంచుకుని మహీపాల్ అమె దోగరవాలిపోతాడు. ఆమె మనస్సు 

కలా చెయ్యమంటూ పదేపదే. చెబుతోంది. కన్నార్పకుండా వున్న ఆమె 

చూపుటో మహిపాల్ స్పష్టంగా కనపడుతున్నాడు. ఆదే విగహం - చేతులువీపు 

వైపుకు వెనక్కి కట్టుకుని దేవా దారుఢ్యం వుండి విశాలమైన ఛాతీ కలవాడు, 

అదే నిర్ణక్ష్యభావం, అమాయకత్వం, అన్నిటితో నవ్వుతోన్న ఆతని ముఖం 

గతించిన ఓ ఆనందక్షణంలా ఆమె ముందు వచ్చి నిల బడ్డాడు. జ్ఞాపకళ క్రి 

తన వూరి బలాన్ని వినియోగించి గతిమానం ఆయింది. 

“ఎమండీ. ఒంటరిగానే టీ తాగుతున్నారు” ఆంటూ ఆకస్మాతుగా ఓ 

స్రీ) పలకరించే సరికి ఆలోచనలో మునిగివున్న డాక్టర్ షీలా వులిక్కి 
పడి గుమ్మ వెపుంచూసింది. వనకన్య. సజ్జన్ వర్మ గుమ్మం దగ్గర నిలబడి 

నవ్వుతూ వున్నారు, గుమ్మానికి ఆడ్డంగా వేసిన తెరతొలగించి సజ్జన్ ఇంకా 

చేతిలో సే పట్టుకుని నిలబడ్డాడు. వనకన్య శరీరం అంతా నగలతో నిండీ 

వుంది. చాల ఖరీదుగల చీరే కట్టుకుంది కన్య కన్య వేషాన్ని ఆపాదమ సకం 

పరిశీలిందింది షీలా. ఒంటినిండా సింగారించుకున్న కన్య అచ్చంగా పెళ్ళికూతు 
రిలా భారతనారీమణిలో మూ ర్రీభవించిన ముత్తెదువలా వుంది. ఇందాకటి నుంచి 

మహిపాల్ ధ్యాసలో వున్న షీలా ఆమెను కన్నార్పకుండా అలానే చూస్తూంది. 

తాను కూడా వనకన్యమాదిరిగా ముత్రెదువలా ముస్తాబెలే ఎంత బావుంటుందో 

ఆనే ఆలోచన ఓ క్షణం షీలా మనస్సులో మెరిని మాయమైంది. ఆంతలో ఆమె 

ఆలోచనల్ని భగ్నం చేస్తూ మాటకలుపుతూ సజ్జన్ a “వెద్ద వాళ్ళకు ఓంటరి 

తనం ఆంటే ఇవ్షం కదూ. డాక్టరు గారు కూడా ఒంటరిగానే వుండాలను 

కుంటునట్టుంది” ఆన్నాడు. 

ఆతని మాటలకు ₹౪భ్యంతరం చెబుతున్నట్లుగా షీలా అంది - దుర్గన్ 1 

నువ్వు చాల తుంటరిగా తయారవుతున్నావ్. కన్య, నువ్వుఇతని మాటలు 

కొంపతీని నమ్మేవు సుమా. ఈ మధ్య కేసులు ఎక్కువయ్యాయి. వాటితో 

అసలు లీరికే _ 
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“డాక్షరు గారే వేషంటుగా మారారని చెప్పండి” అంటూ ఆమె 

మాట్లాడు తోంటే మధ్యలోనే అందుకున్నాడు సజ్జన్. ఇంటికి నిప్పంటుకోగానే 

ఇంటిలోని వ్యక్తి బయటపడినట్లు ఆమె మనస్సులో దాచుకున్న రహస్యం 

బహిర్గత మైంది. 

టీ వచ్చింది, అందరూ టీ తాగారు. లోకాభిరామాయణం మాట్లాడు 

తున్నారు ముగ్గురూ కూర్చుని. వాళ్ళ సంభాషణలో పెద్ద కోడలు మోహిని 

(పసకి వచ్చింది. ఆమె ఎలావుంది ఆంటూ అడిగింది డాక్టర్. “అమె గురించి 

విశేషాలు ఏమీ తెలియడం లేదిప్పుడు” ఆంది కన. 

"కొద్ది రోజులు [కితం హజరత్ గంజ్లో చూశాను. ఆమె వెంట బోర్ 

మరెవరో లావుపాటిషావుకారు వున్నారు. బాగా మేకప్లో పుంది. పాపం 

మోహిని కేసు చాలా విషాదంగా తయారై ండి" ఆంటూ సజ్జన్ కొన్ని వివరాలు 

తెలిపాడు. 

కాస్సేపు నిశ్శెబ్దత ఆవరించింది. డాక్టర్ షీలాయే నిశ్శబ్దాన్ని భగ్నం 

చేస్తూ =సప్పన్నషవుల సమాజం మానవ [పాణులసమాజం కాక పోడేఎఎతబావుండేది! 

ఇంత సభథ్యతా. నాగరికతా, సంస్కృతి, ఈసెన్సూ విద్య, మానవుడు 

సాధిసోన్న ఈఘనకలన్నీ ఈ బాధ్యతలన్నీ ఎందుకు మెడకుతగిలించుకుంటాడో 
ఆర్థంకాదు. ఇవన్నీ లేక పోయినా ఆతను సుఖజివనం చెయ్యగలడు, 

ఆమాటి కొస్తే ఇంకా ఏక్కువ సౌఖ్యంగా వుండగలడు. నగలవ్యామోవాంలో 
పడి మనిషినై సర్గిక సౌందర్యం మరుగున పడిపోతోంది సరికదా ఆ బరువు 

మోయలేక కూడా అలనిపోతున్నాడు.” 

సజ్జన్ నోరు విప్పకుండా కూర్చున్నాడు. కన్య కూడా మౌనంగానే 

వుంది. షీలాలో జరుగుతున్న మాశసిక్ర సంఘర్షణకు సజ్జన్లో సానుభూతి కలి 

గింది షీలా ఇలా _పేలాపన చేసోందం టే దానికి కారణం ఆమె మనసులో 

గూకు కట్పకున్న ఆవేదనే. త్యాగం చెయ్యడం చాలా కష్టతరం. బాభారామ్జీ 

కోరిన పకారం తన సర్వస్వాన్నీ పరిత్యబించగ లడా? చెయ్యలేడు. ఆది 

సాధ్యం కాదు. తన ఐళ్వర్యంతో కొంత భాగదేయాన్ని ఇతరులకు దానం 
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చెయ్యడం సులభమేమో కాని వున్నరంతా వూడ్చి పెట్టడం ఆతనివల్త అయ్యే, 

పనికాదు. మహీపాల్ షీలా మధ్య ఏర్పడుతోన్న అఘాతాన్ని తాను వూడ్చాలి. 

గభాలున కుర్చీలోంచి లేనూ “డాక్టర్ ఒక్కమాట అంటూ వక్కకు తీసుక 

పొయ్యాడు ఇవ్వాళ నా ఇంట్లో చిన్న పార్టీ వుంది సాయం(తం,. నిన్ను తప్ప 

కుండా పిలిదేవాచ్జే, కాని కర్నత్ భార్యా మహీపాల్ సతీమణజీగార్లు పార్టీకి 

వన్తున్నారు, కన్య ఇంట్రో ఆడుగు వెట్టిన తర్వాత హోలీ రావడం ఇదే 

మొదటిది గనక వాళ్ళను పిలగాల్చి వచ్చింది. మహీపాల్ని మరికలుసుకోవడం 

నీకు ఆంగీకార మేనా? ఆంటూ ఆడిగాడు సజ్జన్. 

షీలా ఏమీ మాట్లాడ కుండా నిలబడీంతి. నజ్జన్ అదే పళ్న మళ్ళీ 

రట్టించాడు. 

“వారి ఉద్దేశ్యం ఏమిటీ?” అంటూ షీలా పక్కకు చూన్తూ అడీగింది. 

“వాడినయితే నేను (ప్రత్యేకించి ఆడగలేరదు. ఆడగాల్సిన ఆవసరం కూడా 

లేదనుకుంటాను. నీతో కలవాలన్న ఆరాటం మహీపాల్ కు ఎందుకువుండదు! 

సీకు ఆలాంటి అపనమ్మకం కలుగుతోందా ?” 

షీలా ఆలాగే నిలబడింది. ఆమె కళ్లలోంచి అశ్రువులు రార కడు 

తున్నాయి. 

ఆమె భుజంమీద చెయ్యి వుంచి సజ్జన్ ధైర్యం చెప్పాడు-- “నువ్వు 

వడున్నర గంటలకు మా యింట్లో వుండాలి. నువ్వు వున్నట్లు ఎవరికీ తెలియ 

కుండా వుండే ఏర్పాటు నేను చేసాను. హోళీ కానుకగా మహిపాల్ని నీకు అప్ప 

గిందే వూబీనాది. ఇకనైనా నువ్వు బెంగ పెట్టుకోకు. నువ్విలా దిగులుగావుంటే 

నేను చూడలేకపోతున్నాను.” 

బాగా ఏడ్చిన తర్వాత కానలనిన మిఠాయి పొట్టం దొరికిన కుర*ఉలా 

సజ్జన్ వెబుతోంటే షీలా విని మెదలకుండా నిలబడీంది* ఎన్ని రోజుల తర్వాత 

ఆమె మహీపాల్ని మళ్ళీ కలియటోతోంది ! 
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41 
కన్యా, కళ్యాణి, కర్నల్ గారి భార్య ముగ్గురూ కూర్చోని ఏదో 

ముచ్చట్లు చెప్పుకుంటున్నారు. ఆ మాటా ఆ మాటాలోంచి ప్రసంగం 

భోజనాల వరకూ వచ్చింది. కళ్యాణి సజ్జన్ వర్మ యింట్లో భోజనం 

చెయ్యరు. ఫలహారం మాం చెయ్యడానికి అభ్యంతరం వుండదు. ఆ (పస కినే 

కొంచెం సాగదీస్తూ కన్య ఆడిగింది._ “ఈ కాలంలో కూడా ఆంటూ ఆదారమూ 

ఆంటూ కూర్చుంటే ఎలా ఓఒదినగారూ | ఇవన్నీ మీరు క్వరగా ఒదిలెయ్యాలి". 

ఆ మాట కళ్యాణికి నచ్చలేదు. తన కులం అన్ని కులాల కన్న (శిష్ట 

మెనదాయె. ఆచారాల్ని సమర్థిస్తూ కళ్యాణి అంది - “ఇంత వరకయితే మాకు 

గడిచింది. ఎంత కాలం మారినా మడీమట్టూ, ఆంటూ అన్నవి ఎలా పోతాయి?” 

“ఇవ్వాళ అయితే మా యింట్లో బావ్మణుల చేతనే వంట చేయించాను. 

మీరు ఆచారస్తురాలని తెలిసి వంటింటిపక్కి కే వెళ్ళలేదు. చూడండి. ఈ ఒదిన 

గారికి కూడా ధర్మా చారాలంటే మోబేమరి. కొని ఇవ్వాళ-” 

"సా ఆదారం మడీ సంగతే చెప్పాలి. అన్నీ ఒడిలేఫాను ఈ పిల్లలతో 

వేగలేక. వెనకటి రోజుల్లో అయితే సూర్యా స్తమయానికి ముందే మేం భోజనం 

చేసేవాళ్ళం. మా జై నమతం (పకారం ఆలాగే భోజనాలు ముగించాలి. కాని 

వీషు చేయమంటారు ? విల్లలు సాగని స్తేగా, వాళ్ళు తిన్నదాక నేను తిననాయో 

ఆంటూ కర్నల్ భార్య అంది. 

షక క ఆరారాన్ని విడవకుండా పట్టుదలగా వుంటే మగాళ్ళు 

ఓప్పుకొ కోక ఏం స్తారు మా యింట్లో వల్లలపోరు తక్కువా ? ఆయినా 

ఎప్పుడూ తనకా అనేది జరగనివ్యను ఇంట్లో. మాకులం బాహ్మణుల కెల్లి 

గొప్పదాయ ఆంటూ కళ్యాణి తన కులం గురించి గొప్పలు కార్చిస రికి కర్నల్ 

ఇ ధస్థకు ఛభరుర మంది. వెంటనే చురక అంటిస్తూ ఆంది - “ఆందరి కులాలు 

గో తాలూ సెగం.వే, మాటైిన మణ ప... ఆన్నెటికన్న గొప్పద్. ఎంతో 
మా be 

మందీ (బాహ్మణ ఖు లమ భు హిందూమతాన్ని వదతి మహావీరుని శరణువేడారని 
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కథలో కూడా వుండి, ఎందుకలా చేశారు ? వాళ్ళ మతం కన్న జైనమతం 
గొప్పదికావడం వలనేకదా 1 ౫” 

జెనులూ, (వావ్ముణులూ కలిసి ఇవ్వాళ జరగబోయే వేడుకను రస 

భంగం చేయబోతున్నట్టు కన్య (గహించింది. వెంటనే అందుకుని. “ఏమిటండీ 

ఒదినగారూ, మీ మతమూ మీరునూ, ఈ ఎక్కువా తక్కువా, ఇదంతా ఒర్జి 

బూటకం. ఏం రాజ్యథ్రీ, నీ అభిప్రాయం ఏమిటీ చెప్పు, నువ్వు శకుంతలా?” 

అని వాళ్ళవె పు చూనింది కన్య. 

అంతవరకు పెద్దవాళ్ళు ముగ్గురు మాట్లాడుతుంటే కూర్చోని మెదల 
k. = వంటోన్న శకుంతల, కాపుల కన్య పలకరించగానే శకుంతల ఎందుకో 

వెనకి తగ్గింది. కాని రాజ్యశ్రీ మాం అడిగిందే తడవుగా”, మా నాన్న 

గారీకి. అవన్నీ పట్టవండి మాకు కూడా ఆచారాలంటే పట్టవండి విన్నమ్మగారూ. 

ఇవన్నీ పాతచింగకాయ పచ్చడి ఆనుకోందడి” ఆంటూ గభాలున అనేసింది. 

కన్య బిగరగా నవ్వేసింది. “విన్నారా మీ కూతురి మాటలు ఆంటూ 

శభ్యాజీ వెపు చూనింది. 

ఆహా 1 రోజూ వినేమాటకే ఇవి. వీటిలో ఏమైనా సారముఎదా ఏం? 

ఎక్కువాతక్కువా, జాతీకులం ఇవన్నీ భగవంతుడు ఏర్పరిగువే. వీటిని 
కాదని ఎవరైనా నెగ్గగలుగుతున్నారా? చెప్పండి" ఆ-టూ ముక్కుమీద కోపం 

తెచ్చుకుని పుల్లవిరుపు సమాధానం ఇచ్చిండి కూతురు చెప్పిన ఆభి పాయానికి, 

ఆభ్యుదయ భావాలన్న విన్నమ్మ తన అభి; పాయానికి విలువ ఇవు 

డంతో ఎక్కడలేని వుత్సాహం, థై ర్భంవెచ్చాయి రాజీకి, అమ్మవైవు తిరిగ” 

ఆయితే నీవు ద్దేశంలో భగవంతుడు ఒక్క. హిఎదూ దేశాన్నే సృృష్షించాడంటావ్. 

మరి మిగతా దేశాల మాటేవిటి 7 నుశ్వే చెప్పవే అహ్మా” అని వెటకారంగా 
ఆంది, 

“రజో, ఇకచాలించు నీ వుపన్యాసం. వూరికే వసపోనిన విట్టలా వాగడం 
బె 

నాకు ఆలవాటులేదు”. కూతురువైపు చూసి అంటూ మళ్ళీ కర్నల్ భార్యవెవు 
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'చూసూ “మీరు ఎన్నెనా అనండి. ఎవరి ఆచారం, ఆలవాట్లు వదలడం వాళ్ళకు 

వాగు అనివించుకోదు” అని తేల్చింది, 

“మీరు అనేది ఓ విధంగా నిజమే అనుకోండి, కాని మగవాళ్ళ ఇష్టా 

యిష్టాల [పకారం నడుచుకోవడం ఆడవాళ్ళ విద్యుక్ర ధర్మం ఇప్పుడు 

చూడండి. (పతి యింట్లోనూ కాల మహిమ ఏమేమి గారడీలు చేయిసోందో! 

మరి అలాంటప్పుడు మనం కూడా కాలధగ్మాన్ని ఎలా మరిచి నడవగలం 

చెప్పండీ. తన మగా యేడివంచి ఆదారం నిలబెట్టుకో వాలను కొనడం 

అవివేకం, ఉన్నమాటా ఆంతే”. ఆంటూకర్నల్ భార? గృహాణి కర్తవ్యాన్ని 

[పభోధించింది. 

ఆంతలో నౌకరు వచ్చి కన్య చేతికి ఓ చీటీ ఇచ్చాడు. “ఇప్పుడే 1. 

వసాను, ఆంచి. కన్య లేచి వెళ్ళిపోతూ 

“పోనీ విన్నమ్మగారు, నూ సొంత విక్న్వమ్మగారున్వాకు వారిని 

చూడండి” ఆంది రజో 
జై 

నా జ్ శ 
క వంతుకు చూడక ముం నంతా న తానా ఆరుగు": 

“నునం ఇలు కటుకున్న తరత కూడా ఇలా వబ ఎ కూడా 
ల. శ్వా (wa య్ 

కక్ 

ఆడీగానండి 

“జలు కడతాడా?” హం a we ఇలు కడీతాగ కంటూ కరక గార. ఆ: సర రా 
బౌ అవనే 

ఆగీగొంది 

వాష్ 

“వీల తనకు వ్యతి రకంగా మాటాకుతోంచే మునే పగించు 
లా రా 

అ BR వె న 
కుంటోన్న కళ్యా ణీకి య aN =o A oR లేన కీ క్త 

“ఆప్పుడే ఎక్కడ కటాం. శకుంతల వివాహా ఆ 
ఓ 

ముడుచుకోవడానికి ఓ చిన్న క్షుటీన3 యినా వేసుకోవాలని ఆలోదించగలంో 

సాయిని కాన తగించి ఆంది. 
® a a 
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“శకుంతల పెళ్ళి ఘనంగానే చేస్తున్నారని విన్నాను” 

“ఘనంగా ఏమీలేకపోయినా దర్గాకు సరిపడినంతగా నైనా చెయ్యాలి 

కదా । చుట్టపక్కా ల్లో మాకున్న పేరుకు అనుగుణంగానే చెయ్యాల్సివుంటుంది. 

పదిహేను ఇరవై వేలు హీనపక్షంగా ఆయినా అవుతాయి. మాఇళ్ళల్లో కట్నాలు 

చాలా ఎక్కువగా వుంటాయండి" అని కళ్యాణి మరీ గొవ్పగా కోతలు కోయ 

కుండా దర్జా తగ్గించకుడానే చెవ్పింది. 

“మరి చెల్లెమ్మగారూ, ఇంతఖర్చు ఎక్కు ణ్లుంచి తెసారు, శుక్రాగా రె లే-” 

ఆమాట అవమానకరంగా తోచింది కళ్యాణికి. చేతిలోని ముత్యాలగాజు ల్ని 

తిప్పుతూ “నారు పోనినవాఈ నీరు పోయడా ! మా యింట్లో బ్యాంకు లేనంత 

మాగతాన ఏమీ చెయ్యలేవా ౩ భగవదను గవాం వల్ల మా వారి కలం ఇంకా 

పదునుగానే వుంది. తలచుకుంటే చేల రూపాయలకి చెక్కులే వస్తాయి” అంది. 

కళ్యాణికి కర్నల్ సతీమణికి దర్జాల గురించి నగానటా9 గురింలీ పోటిపడింది. 

ఆ మాటలు వింటోంటే రజ్లోకు విసుగుపుట్టింది. శకుంతలకు సైగడేని ఆమెతో 
కలని బయటికి వెళ్ళాలని లేచింది. “ఎక్కడికి వెళ్లుతున్నావు రజ్లో” అంటూ 

కళ్యాణి అడిగేసింది. 

“ఇక్కడికే, తోట ఓసారి చుట్టివస్తాను” 

“బయటికి వెళ్ళుతున్నావుగా. తొందరగా వెళ్ళాలని నాన్నగారికి చెప్పు. 

అలాకాక పోతే నన్ను ఇంటిదగ్గర దిగ బెట్టి వెళ్ళుమను” 

“అప్పుడే ఆంత తొంద రేమిటీ, ఇవ్వాళ సినిమాకు వెడదామే.” 

“నినిమా గినిమాకు నేను వెళ్లను. రేపు పొద్దున్నే వియ్యాలవారికి మిఠా 

యీలు పానకాలకావిళ్ళు పంపే యేర్చాట్లు చెయ్యాలి. మనం ఇంక కాస్సేవట్లో 

వెళ్లాం” 

కళ్యాణిని కర్నల్. భార్యని మాట్టాడుకోనిమ్మని సజ్జన్ మేడ చూద్దామని 

బయలుదేరారు శకుంతలా, రాజ్యశ్రీ; ఆక్కడ వున్న పతి వస్తూవూ అద్భు 

తంగా కనపడుతోంది రాజ్యశ్రీకి. రాజ్యశ్రీ వెద్దయింటిదిడ్డ. పెద్దతనం అనే 
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బుడగ అకస్మాత్తుగా డబ్బు వచ్చేసరికీ గాలినీంపుకుని లావుకాసాగింది. కోత్త 

కొత్త కలలు కనే వయసు, ళకుంతలకు నిశ్చితార్థం కాగానే ఆమెకేదో వెలితి 

యేర్పడినట్టయింది. ఆమెలో అమెతో పాటు మేల్కౌంటూ న్నిడిసోన్న నాయిక 

ఒనాయకుని కోసం తహ తహలాడ్డం మొదలెట్టింది. కన్య పిన్ని సజ్జన్ 

చిన్నాయన_ వాళ్ళిద్దరి వైభవో వేతమైన సామా౨జ్యంలో తిరుగుతోంటే ఆమెను 

కూడా ఏవో బంగారు కలలు కట్టివేనినట్లని పంచింది రాజ్య (శ్రీకి వాళ్ళిద్దరి 

వ్య క్రిత్వాల్ని కలబోసుకుని ఆమెలోని కల్పనా శకి సంతృ వీ పడుతోంది. 

మం(తముగ్గురాలె నట్టుగా అంది. “పిన్నమ్మ ఎంత ఆదృ్భృషవంతురాలు, ఇది 

ఇల్లుకాదు. రాజావారి మహాల్తావుంది" ఆంది. 

"నువ్వు కూడా ఆలాంటి ఇంటాయన్ను చూసుకోవే” ఆంది శకుంతల. 

“నావల్ల అయితే ఆలాగేతప్పక వెతుకుతాను. నాతడాఖా నీకు తెలియదు" 

ఆంటూ కనుబొమ్మలు ఎగరేస్తూ సగర్వంగా ఆంది రజ్జో మళ్లీ శకుంతల్ని 

వెక్కిరిస్తూ “అమ్మకోసం సీ మాదిరిగా మూగనోము పడతానను కున్నావా 

ఏం! రాజ్యథ్రీ ఆంది ఏమను కున్నావు?” ఆంటూ దగ్గిర వున్న నిలు వుటద్దంలో 

తన రూపాన్ని చూసుకుంది అద్దంలో శకుంతల కనిపించేసరికి క్రళ్లు వెద్దవిగా 

జేని ఆమెను చూడసాగింది. 

విల్లలు గొప్పలు కొడుతోంటే పెద్దవాళ్ళు నవ్వి నిర్లక్ష్యం చూపేమోస్త 

రుగా శకుంతల చిరునవ్వు నవ్వి కొర్రేనింది రజ్జో కోతల్ని. శకుంతల [పవ ర్తన 

చూని ఆమెకు ఛరుశనుంది. వయసులో శకుంతల మూడేళ్ళపెద్ద అయినా 

ఇద్దరు సమానంగా పిలువ కుంటారు. గౌరవించు కుంటారు. తివాచీ పరిచి 

వున్న మెట్ల మీదికి ఎక్కుతూ ఆమె భుజాన్ని పోడుస్తూ “ఎందుకే నా మాటలు 

విని నవ్యుతావూ?" ఆంది రాజ్య థ్రీ 

“లమాధికారి మొగడు కావాలి” అంటూ ఏదై నా పేపర్లో “కావాలెనుగలో 

(పకటించు” 

"నాకు పకటించ కుండానే మొగడు దొరుకుతాడు. నీకు కావలనివుంచే 

నువ్వే [పకటించుకో"” 
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“నాకు లక్షాధికారి ఆక్క-ర్రేదుగా 1“ అంది శకుంతల. 

మెట్ల కింద ఎడమ చేశివె పుస ఓ చిన్నగదిలోంచి వనకన్య బయటికి 

వస్తూ వాళ్ళిద్దరిని చూసింది, ఆశ్చర్యంగా “ఎక్కడికి వెళుతున్నారు?” ఆని 

ఆడిగింది. 

“అబ్బే ఎక్క డికిలేదు. ఆలా తోటలోకి. “అంటూ నమతగా ఆంది 

రాజ్యశ్రీ. వాళ్ల వెంట వనకన్య కూడా వచ్చింది. 

కింద |డాయింగు రూములో సజ్జన్, మహీపాల్, కర్నల్ ముగ్గురూ 

మాట్టాడు తున్నారు. మహిపాల్ ఇవ్వాళ ఆంతా జమీందారీ వేషంలో వున్నాడు- 

ఖరీదైన చెప్పులు, మేలిరకమైన సన్నని ధోవతి, సిల్పు చొక్కా, సిల్కు 
నెహూ? కోట్, ఫవర్లూబా గడియారం షెఫర్స్ పౌంచదెన్ వెన్, చేతివేలికి 

పెద్ద రవ్వల వుంగరం. తన ఆదాయం గురించి కర్నల్కీ సజ్జస్కీ చెప్పుక 
పోతున్నాడు మహిపాల్. 

“అయితే మితమా” నీ అదృష్టం ఒక్కసారి మేల్కాందన్న మాట. 

కాని ఇంత రాయల్టీ ఒక్కసార్గా ఎలా వచ్చిందీ? ఇంతకు ముందెప్పడూ 
సాలుకు మూడువేల రూపాయలు రావడం గగనమయ్యేది నీకు ఆంటూ 
కర్నల్ అడీగాడు. 

“నా పు సకం ఒకటి పంజాబు యూనివర్సిటీలో పాఠ్యపు సకంగా పెటా 
దై ల 

రోయ్” ఆంటూ గొప్పగా కళ్ళు ఎగరేస్తూ ఓ నిగరెట్టు దమ్ము దీల్చాడు 

మహీపాల్ = 

“మరైతే ఈ ఆనందంలో నువ్వొక పార్టీ బాకీపడ్డావు” అన్నాడు సజన్. 

“ ఎప్పుడు కావాలంటే ఆప్పుడే యిస్తాను. రేపు సాయంతం కవూర్లో_” 

*కపూర్లో ఎందుకోయ్. ఇంట్లో ఎందుకు చెయ్యకూడదు?” 

“ఇంట్లో ఆయితే షీలాను ఎలా ఏల సాడు!” అంటూ షీలా పేరును 

పసంగంలోకి తెచ్చాడు సజ్జన్ మెల్లగా. 
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“అక్కడికి కూడా కీ లాను విలవడ్తంలేదు. అక్కడ విస్కీ తాగాలనీ 

రమ్మన్నాను” ఆంటూ మహీపాల్ గంభీరుడ య్యాడు. మళ్ళీ ఆ గాంభీర్యాన్ని 

ఒక విదలింపుతో తో సెయ్యాలని అభినయం చేస్తున్నాడు. 

ఆతని వైఖరిని గమనిస్తున్నాడు సజ్జన్, షలా పట్ల ఆతని వెఖిరి చాలా 

కటువుగానూ ఆర్యాయంగానూ తపుడుగానూ కనిపించింది సజ్జన్ కి. షీ రాను 

కావాలంటే అతను ఒదీలెయ్యొచ్చు. కాని ఇంత కటువుగా వుండాల్సిన పనిలేదు, 

షీలాను తన మనసులోంచి తుడిచి వేయలేని కారణంగానే అతనంత కటువుగా 

వున్నాడు. ఈ మొండి ఎన్నో నూతుకాలు కూడా చెయ్యొచ్చు. దీనివల్ల మనిష 

పరిస్థితుల [పభావంగా ఎలాటి పని చెయ్యడానికైనా వెనుకాకడు. ఈవిషయం 

సజ్జన్కి అనుభవం వర్తి తెలసిందే. కాని షీలా అంటే మపాహీనల్ ఆంత నిర్ధావ్నీ 

ణంగా ఎందుకున్న ట్టు! వాళ్ళిద్దరి సంబంధం నీతి బాహ్యమెనదే. కాని షీలా 

కూడా చెడ్డది కాదు. ఆమె చాలా మంచి ఆడపడుచు. పాపం ఆమె ఎంత 

విచారంగా వుంది! షీలాను గూర్చి ఆలోచిస్తోంటే సజ్జన్కి జాం వేసింది. “ఏం, 

ఎందుకని షీలాను పిలవక పోవడం?” అంటూ సజ్ఞన్ రెట్టించాడు. 

మహీపాల్ మాట్లాడ లేదు. 

చికొ చ్చి పకింది. నీకు తెలియదు, నుష్యప్పుడు మధుర వెళ్ళావులే” 

“నాకంతా తెలుసు" అని అన్నాడు. 

ఆ మాటకు మహిపాల్, కర్నల్ యిద్దరూ సజ్ఞన్వైపు నిర్హాంతపోతూ 
చూశారు, షీలాను సజ్జన కలుసు కున్నాడన్న విషయం నిర్ధారణ ఆయింది. 

“ఇదరిలో ఎవరో ఒకరు దుఃఖాన్ని దిగమింగుకోవాలి” ఆంటూ 

కర్నల్ తీర్పు చెప్పాడు. 

“అది నిజమే, కొని షీలాతో ఓ స్నేహితునిగా, ఓ మానవ పాణిగా 

సంబంధం పెట్టు కోవచ్చుగా 1” 
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“నేను నా ధర్మపత్నికి ఏవిధంగానూ మనఃక్షేళాన్ని వెట్టతలచు 
కోలేదు” ఆన్నాడు మహిపాల్. 

సజ్జన్కు చెడ్డగా ఆనివించింది. "నువ్వు సత్యాల చాటున షీలాను నవ్వుల 

పాలు చెయ్యాలని అనుకుంటున్నావు కదూ 1?” అని (పశ్నించాడు సజ్జన్. 

మహీపాల్కి మండింది, సజ్జన్ కూడ అతని కళ్ళల్లోకి చూస్తూ మళ్ళీ 

ఆన్నాడు. “నేను ఏకపత్నీ [వతాన్ని బలపరుసాను. రాబోయే జీవితంలో తప్ప 

టడుగులు వేయకుండా జాగ తగా వుంటాను, కాని అంతమాతాన నా గతించిన 

బీవితంతో వెనవేసుకున్న కొన్ని బాధ్యతల్ని నేను స్వీకరించక తప్పదు. వాటిని 
ఎలా కాదనగలను 1" 

“అంది బాధ్యతలు ఆని పేరు పెట్టి నీ పాత పేయసు అందరితో 

మళ్ళీ సరసాలు ఆడతా వన్నమాట. ఆపనులన్నీ చేనూ ఏకపత్నీ _ఎవతుణ్లి అని 

జండా (పతిష్టచేస్తావు. అంతేగా ? వివాహం అయిన తరాత నువ్వెంత ఆదిర్శ 

గృవన్థుగా నడుచుకుంటున్నావా నిన్ను పొగుడుతూ ఎవరో రచయితగారు సీ 
గురించి ఓ వ్యాసం (పచురిస్తాడు, జస్ట్లైక్ యూ 1” ఆంటూ మహీపాల్ 

సజన్ ఆదర్శ వాదాన్ని దుమ్మెతాడు.. 

తలుపు వద్ద నిలబడి వనకన్య ఈ మాటల్ని వింటోది. షీలా 

మహీపాల్ కు వున్న సంబంధాన్ని ఆమె గర్హించు కొనేది లోలోపల. ఆమెలో 

వున్న అర్దాంగి ఈ సంబంధాన్ని సుతరామూ ఆంగీకరించడంలేదు. షీలా 

వ్య కిత్వంతో (పభావితం ఆయిన మహీపాల్ తన భార్య ఆయిన కళ్యాణితో కల 

వలేకపోతలూ ఆ ఇద్దరి (పతికూలదాంపత్యాాన్ని చూస్తూ, సజ్జన్ పట్టు పట్టడింతో 

ఆమె ఈ నెతిక బంధాన్ని మౌనంగా ఒప్పుకుంది. పగలు విలిచిన ,పకారం 

షీలా వచ్చింది. ఆమెరాగానే చీజ్ చూసుకుని తాను వాళ్ళ మధ్య నుంచి షీలాను 

తాతగారు బతికుండే రోజుల్లో పుంటోండే స్కీ కట్ రూమ్ ”లో కూర్చుండ బెట్టి 

సజ్జన్ కు చెబుదామని వచ్చింది. 
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రాజథీీ, శకుంతలా వెళ్ళిపోయారు. వనకన్య మాతం ఆలానే నిలబడీ 

వింటోంది. మహీపాల్ మాటల [(పళావం ఆమె సతీత్యం మీద పడుతోంది 

నిజానికి తనకూ సజ్జన్ మధ్య మరో స్త్రీ వుండటాన్ని ఆమె సహించకలదా? 

సతీత్వాన్నే సవాలు చేస్తోన్న ౪ సన్ని వేళాన్ని ఎక్కువగా పట్టించుకోక 

మహీపసాల్ మాటల ధోరణి గమనించిన వనకన్య నిజంగా ఇతను పీలాను 

కలుసుకోవడానికి సమ్మతిస్తాడా అన్న సందేహంలో పడింది, షలాను గురించి 

ఆలోచించిన కొద్దీ ఆమె గుండె వేగంగా కొట్టుకో సాగింది. బయటి చెపు తలుపు 

తోసుకుంటూ స్వామీదయాళ్ అనే వాళ్ళ నౌకరు ' అంతలో ఆక్క_డికి 

వచ్చాడు. తాను దొంగతనంగా ఆక్యాడ నింిబడీ వింటోన్న విషయం ఎక్కడ 

గమసిసాడో ఆని ఆమె త్వరత్వరగా లోపలికి వెళ్ళింది. కన్యను చూడగానే 

తిమూరులు ఆ సంభాషణను ఆంతటితో ముగించారు. "దిన్నో నువ్వొచ్చావా 1 

అంటూ కర్నల్ పరామర్శించాడు కన్యను, 

"ఏం కావాలి అన్నగారు 7“ అని అడిగింది కన్య 

“ఏమీలేదు మిఠాయి కొద్దిగా ఇక్కడికి పంవించు, తీవి నోటికీ తగలని 

కారణంగా శుక్రాగారు రెచ్చిపోతున్నారు 

కర్నల్ ఛలో కిక కన్య చిరునప్వు నవ్వి శుక్రాగారి వాదాన్ని సమర్జిస్తు 

నట్టుగా ఆంది.” ఇవ్వాళ పోలీ మీరంతా కలిసి జ రుపుకుంటున్నారు. ఒక 

వక్లాగాలే ఏం పాపుచేసారని వారిని ఆడిపోసికుంటారు ?” 

సజ్ఞన్ మ త్తిల్దిన కళ్ళను కన్య వైపు తీప్ప వ్ భయంవల్ల నేను 

తాగనంటే తాగనన్నాను, కాని ఈ మహీపాల్ బలవంతంగా తాగించాడు.” 

''సరేలెండి. కాస్త బయటికి రాండి. మీతో కొంచెం పనుండి" 

షీలా వచ్చిందని కన్య తెలపగానే సజ్జిన్ ముఖం గంభీర మెంది. కనే 

చొరవ తీసుకుంటూ సజ్జన్ని మందలిస్తూ మధురంగా ఆంది-” ఇర్వాళ్సి రోజు 

కిరు డాక్సర్ని ప్రభవ పపళో వుండాల్సింది. ఒక్కో-సారి మీరు అనాలో 

చితంగా....” 
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“నేనిప్పుడే మహీపాల్ని తీసుకొస్తాను, షీలాను చూకొడంచే ఆతనిలోని 

కర్కశత్వం ఒక్కసారి కకిగిపోతుంది" అంటూ సజ్జన్ మళ్ళీ గదిలోకి 

వెళ్ళాడు. కన్య తిరిగి వచ్చేసింది. సజ్జన్తో కలిని షీలాకూ మహీపాల్కూ 

రాయబారాలు చేయడం ఆమెకు ఇష్టంలేదు, 

మహీపాల్ ని వెంటబెట్టుకుని సజ్ఞన్ మెట్ల గదిలోకొచ్చాడు, ఆ గదిలోంచి 

అలమారీ ఆకారంలో వున్న ఓరహస్యద్వారం గుండా తాతగారి రహస్య 

మందిరానికి తీను కెళ్ళాడు. మహీపాల్ని గుమ్మం దగ్గర వదిలేసి సజ్ఞన్ తిరుగు 
ముఖంపట్టాడు. 

షీలా కుర్చీలో కూర్చుంది. మహీపాల్ని చూడగానే నీరసంగా నపుంతూ 

నిలవికింది. ఆమెను ఆక్కడ చూసేసరికి మహిపాల్ ముఖం పాలిపోయి 

నట్టయింది. 

*పకోర్టీ శుభాకాంక్షలు” అంది డాక్టర్ షీలా. 

మహీపాల్లోని బింకం సడలి పొతూంది. ఏమి మాట్లాడాలి అని 

వెతుక్కో సాగాడు. వెరిగా నవ్వుతూ, “ఆయితే మనం ఇక్కడ కలుసు 

కుంటున్నామన్న మాట” అని వ్యాఖ్యానం చేశాడు. 

షీలా చిరునవ్వు నవ్వుతూ కళ్ళను కిందకి దించింది. “మనం కలుసుకో 
డానికి దీనికింద మరో పాతాళ గృహం వుంటే ఎంత బావుండేది" అంటూ 

వెటకారంగా ఓ వ్యంగ్యబాణాన్ని వదిలాడు షీలా మీదకు. 

షీలాకు అర్థంకాక స్థఖురాలై మహీపాల్ని చూసోంది. మహీపాల్ మళ్ళీ 

(పారంభించాడు- “ఎక్కడ కూడా ఎవరైనా మనల్ని చూడొచ్చు. 

దొంగతనం చెయ్యడానికి ఇంతకన్న పాతాళగుహలోకి పోతే బాగుంటుంది”. 

కల్చిగ్రో ఇన్ని రోజుల్నుంచి వియోగాన్ని - “అంటూ షీలా ఆగిపోయింది. 

మహీపాల్ కంఠంలో త్మీవతను నింపుతూ నాకు దొంగతనం అంటే 

సరిపడదు షీలా. నిన్ను కలుసుకోవాలని వుంటే నీ ఇంట్లోనే మునుపటి 
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మోస్తరుగా కలును కుంటాను కాని ఈ తెరచాటు భాగోతాలు నాకు నచ్చవు 
అని అనేసాడు. 

“నేనెప్పుడూ నిన్ను వారించలేదే।” 

“అది నిజమే కాని ఇప్పుడు నా పరిస్థితే వేరు. నేనా సాను” 

"నేగో మాట అడుగుతాను. నిజం చెపుతావా? నీవు నన్ను సంఘానికి 

వెరచి మరచి పోయావా లేక నీఆంతట నువ్వే-” 

మహీపాల్ గొంతులో పచ్చివెలక్కాయ ఆడ్డంపడినట్టయిండి, తలదించు 

కున్నాడు. ఓణం తర్వాత తేరుకుంటూ తీక్షణమైన స్వరంతో “ఇప్పుడా 
మాటలన్నీ నేను ఆలోచించే స్థితిలో లేను” అని ఆన్నాడు. 

“నువ్వు నన సులభంగా మరచి పోగల చిట్టా నాకు కూడా చెప్పగలవా”? 

మహీపాల్ వెళ్ళి నోబోతోంచే ఆతని భుజాన్ని చేతో పటుకుంటూ 
— ట 

షీలా “నువ్వు సంసార వాధ్యతల వల్ల నన్ను పరిత్యబిస్తున్నావు. దాన్ని నేను 

ఆర్ధం చేసుకో గలను. కళ్యాణి అంటే నాకెంత గౌరవభావం వుందో నీకు 
బాగా తెలుసు. నీ కాపురంలో నిప్పులు పోయాలని కానీ నిన్ను నవ్వులపాలు 

చెయ్యడంలో కానీ నాకు ఆనందం లేదు" అంది. 

మహీపాల్ కొంచెం మె తపడ్తాడు. అయినా ఆమె వె పు తిరగకుండానే 

'“ఆన్నీ తెలిసికూడా మరి నువ్వెందుకు వచ్చినట్టు 7” ఆని ఆడిగాడు, 

“నిన్ను చూడాలన్న ఆశతో, ఓ షణం ఇలా కూర్చో” 

ఆమె భుజాన్ని ఆనుకుంటూ మహీపాల్ లోపలికి వచ్చాడు. ఇద్దరూ 

కుర్చీల్లో ఎదురుగా కూర్చున్నారు. గుం|డని ఆర్బీలూ సంభాలూ వున్న ఆ 

నలచదరం గది చీకటికీ ఒంటరితనానికీ ఆటపట్టు. గోడకు తగిలించిన రెండు 
దీప నంభాలు మినహా బయటి (ప్రపంచంతో పూర్తిగా ఆ గది తెగిపోయి 
నట్లుగా వుంది. గది కొద్దిగా చెమ్మగా కూడావుంది. గోడకు పూనిన గవ్యరంగు 
వార్నిష్ వెన అక్కడక్కడ మరకలు కనపడుతున్నాయి. వాళ్ళు కూర్చున్న 
వైపుకు ఎడంగా లావుపాటి ఇనుప చువ్యలతో కట్టిన ఓ బోనుంది, దాన్లో పాత 
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కాలం నాటీ రేండు కావడి పె్రెలు, రెండు గాడేజి నీరువాలూ వున్నాయి. 

బోనుకు ఏదో విదేశీ కంపెనీ తయారు చేసిన తాళం చేసివుంది. షీలా 

దృష్టిని తవ్పించుకుంటూ మహీపాల్ ఆటు ఇటూ దొంగ చూపులు చూస్తున్నాడు, 

ఎవరి సాంగత్యంలో వుంటూ ఆతను యింతకాలం ఆనందదాయకంగా గడిపాడో 

వాళ్ళతోనే ఇప్పుడు కూర్చున్న కొద్ది సేపటిలోనే ఆతనేదో వూవిరాడక బారపడు 

తున్నట్టుగా కనపడుతున్నాడు. షీలాతో సంబంధం ఆతని జీవితంలో చేసిన 

దొంగతనంలాంటిది. తానే ఆపని చేసానని చెప్పుకోవడానికి ఇప్పుడు నిగ్గ 

వడుతున్నాడు. 

= ఇప్పుడు మనం వెద్దవాళ్ళమైపోతున్నాం మహీపాల్. నాకిపుడు ము వ్చై 

ఎనిమిదేళ్ళు, జూన్కి ఒకటి తక్కువ నలలై వస్తుంది". 

మహీపాల్ ఆమె వెపు చూడలేదు. ఆమె మాటలకు జవాబు చెప్పలేదు. 

షీలాయే మహీపాల్ని కదిలిస్తూ ఆంది - “మన జీవితం కట్టుకున్న ఇంటిలా 

తయార ౦ది. ఆ యింట్లో కాపురం కూడా పెట్టాం. ఇది నువ్యాలోచించాలి. 

ఇటికి_ ఇటుక జోడించి రాయి తగిలించి సిమెంటు వూసాం. ఆవి ఆతుక్కు 

సోయాయి. ఇపుడు వాటిని విరగ్గొటాలని చూస్తున్నావ్. వడ్డించిన విస్తరిని 

చెల్లాచెదరు చెయ్యడం నీకు భావ్యం కాదు”. 

మహీపాల్ తలవంచుకున్నాడు. షీలాయే మళ్ళీ అందుకుంది. “ఇది 

పాపమే అనుకో, మరి యింతకాలంగా మనం చేస్తున్న ఈ వాపం పుణ్యంగా 

మారలేదంటావా ? నువ్వే చెప్పు. నువ్వు మాట్రాడ్డమే లేదు.” 

మహీపాల్ బెల్లం కొట్టిన రాయిలా కూర్చున్నాడు. అతని ముఖం 

ఎలాంటీ భావం లేకుండా శూన్యంగా ' బోనిగా వుంది. ఓ క్షణం మాట్టాడం 

మానేని షీలా ఆతి చూస్తూ వుండి పోయింది. మహీపాల్ని మాటలదారంలో 

గుచ్చాలని ఆమె ఆరాటపడుతోన్నా ఆమెకు మాటలే దొరకడంలేదు. ఆమె 

భావాలన్నీ మూగ పోతున్నాయి, మూగపోయిన తనభావాలకు తన [వెయుడు 

గళం ఇస్తాడేమో అని ఆమె ఆశించింది. కాని ఆలా జరుగలేదు, దర్శిదుని 
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యింట మిలమిలమంటోన్న దీపంలావున్నాయి, ఆమె కళ్ళు. మహీ పాల్ 

ఆలాగే తొణక్కు.ండా కూర్చున్నాడు, 

లోపలినుంచి వచ్చే ఓ వేడి నిట్టూక్పును మధ్యలోనే అణచుకుంటూ 

షీలాయే బలవంతంగా చిరునవ్వు తెచ్చుకుని మళ్ళీ [పారంభించిండ-”ఇటువంటి 

[(పణయాలు (పతి రచయితతో పాటు అవి కూడా చరి తపుటల్లోకి ఎక్కాయి. 

చరితలో నువ్యాక్క_ డి వేకాదుగా ఆపభ్యాతిపాలయ్యేది'' 

మహీపాల్ ఏమీ మాట్టాడకుండా లేచి వెళ్ళిపోయాడు. షీలా ఆతళ్జి 
చూన్తూ కూర్చుంది. 

మహీపాల్ బయటికి రాగానే కళ్యాణి, కర్నల్గారి భార్య, వనకన్య 

లాకుర్ ద్వారా వై పుగా వెళుతున్నట్టు కనివీంచారు. రివ్వున తిరిగి వచ్చి “నువ్వు 

బయటికిరాకు” ఆని షీలాకు చెప్పాడు. 

మనస్సంతా పొడెన షీలాకు ఆ మాటలు బోధపడలేదు. మహీపాల్ ఓ 

కాలు బయటా, ఇంకో కాలు లోపలా వెట్టి గుమ్మంలో నిలబడ్డాడు, ఆతని 

గొంతు వినగానే షీలా కుర్చీలోంచి లేచి ఆతనికి దగ్గరగా వచ్చింది. ఎక్కడ 
చూస్తారోనన్న భయంతో గుమ్మం వై వుగా వస్తోన్న షీలాతో మహీపాల్ కళ్ళు 
కపలపకుండా వుండలేక పోయాడు. ఇద్దరి కళ్ళూ కలిసాయి, షీలా కనుపాపలు 

ఒద్దువద్దని వారిసున్న మహీపాల్ చూపుల్నిమం తించికట్టి వేస్తున్నాయి. ఆతనికి 

పూరిగా దగ్గరగా వచ్చేసింది షీలా కన్నార్పకుండా. మహీపాల్సి చూడసాగింది. 
ఆమె కళ్ళల్లో ఏనోభావం, ఆగది అంతా ఆగదిలొని పతి వన్తువువె సమ్మోహ 

నాస్తాాన్ని పప్రయోగించినట్టుగా కనివించింద్. షీ ౯ంతక్యంలోని భావం ఆమె 

కళ్ళనే ఎత్తెన కిటికీ మీద కూర్చుని చృకవర్రిలా ఓ విలలమెన సామారిజ్యాన్ని 

పరివాలస్తున్నట్లుగా నంది. అమె ఏకచ్చు: తాధిపతి. మహీపాల్ దాసోహం చేసి 

చేతులు కట్టుకొని బండ్లా సిల్చ్బున్నాడు. చూపుల్లో తీరని దాహం నిండని 

ఆకలిగో ఆమె అతణ్జి రూసోందే నాటిల్లో మహీపాల్కి తన ఆత్మవిళ్వాసం 

దొరికినట్టయింది. కాని దానినుంచే ఆతను దూరం కౌవాలని మొండి చేసున్నాడు. 

వ్కక్లె 



షీలా మరింత దగ్గరకు వచ్చేసింది. మహీపాల్లోని మొండి గ్రహం నిస్సవి 
యుడై చూనున్నాడు. షీలాకు తనవె పట్టుతప్పింది. మహీపాల్ నిస్సహాయత 
నెరిగి పోతోంది. 

మహీపాల్లో వున్న సౌందర్యారాధకడై న రచయిత ఇంతవరకు తన్మ 

యత్యం ఆనే ఆ ర మసుందర రూపాన్ని సందర్శించలేదు. షీలా కనుపాపల్లో 

యోగమ్ముద వేసుకున్న ఆతని (పేమ ఆతనిమీద పదేపదే సవాలు విసురుతోంది. 

పారవశమనే ఈ సముదాన్ని నువ్వు దాటగలవా? నువ్వు డీనిలో మునిగి 

పోవడం తథ్యం అన్నట్టుగా. 

షీలా మహీపాల్ కీ ఎదురుగా అతనికి అతుక్కుని నిలబడింది. ఆ వాతా 

వరణంలో ని స్తబ్దత వారిద్దరు వదులుతోన న్న వూవిరితోనే ఆస్పుడపుడు భగ్నం 

ఆవుతోం3. ఆ వేడ ఉఛ్చార్రన ననిశ్యాసాల్లో స్ో యుద్ధ వాయిద్యాలు రణగొణధని 

చేస్తున్నట్రనివించాయి. షీలా చేతులు స్వయంవరంలో ని పూఇదండలా ఆతని 

మెడను చుట్టుతూ బిగుతు అవుతున్నాయి. గుమ్మం బయట వుంచిన కాలు లోప 
లికి వచ్చేసింది, స్పింగ్ ఆమర్సిన తలుపు ఆమాంతంగా మూనుకు 

పోయింది. 

మహీపాల్ కల చెదిరిపోయింది. మత్తు వీడిపోగానే ఈ (పపంచంలోకి 

వచ్చాడు. ఈ (పపంచంలోకి రాగానే కర్నల్ గారి అర్థాంగీ, కన్యా, ఆమెతో 

భాకుల్ ద్యారా వెపు పుకు వెళుతున్న తన భార కక కళ్యాణీ జ్ఞ జాపకం వచ్చారు. ఈ 

సంఘం, శకుంతల పెళ్ళి, చుట్టపక్కా లూ, తనహోదా, పరువూ _పతిద్దా, 

తాను చేసిన దొంగతనం, దొంగతనంగా షీలాతో జరుపుతోన్న | పమాయణం 

అన్నీ జ్ఞాపకం వచ్చాయి. వ హిఫాల్ మేల్కున్నాడు. బుద్ధి తెచ్చు కున్నాడు. 

ముఖాన్ని పక్కకు తిప్ప షీలా వా హువుల్త్లోంచి తన్ను విడిపించు కోవడానికి 

(పయత్నిస్తూ “జరిగిపోయినదాన్ని మరిచిపో షీలా, హృదయాన్ని రాయి 

చేసుకొవి మరిచీపో, మనం ఇంత సన్నిహితులంకాకపోశే కనీసం స్నేహితులంగా 

నైనా వుండగలిగేవాళ్ళం. ఇప్పుడది కూడా కుదరదు” అన్నాడు. 

కశ? 



షీలా బాగా అలిసిపోయింది. మహీపాట్ మాటలు ఆమె చెవులకు 

ఎక్కడం లేదు. మహీపాల్ ఆమె చేతుల్ని తోని రాజన్నా ఆమె అతన్ని 

స్పృశించడం మానలేదు, దొంగతనంగా ఆమెను చూడాలని మహీపాలు ఆటు 

వెపు తిరిగాడు, షీలా తల ఆతని వక్షాన్ని ఆనుకుని వుంది. ఆమె పావిటలోని 

రెండు మెరుసోన్న తెల్ల వెం[టుకలు కనివీంచాయి. వాటిమీద తన వాస్కట్ 
జేబులోని ేఫర్స్ పౌంటెన్ పెన్ను క్యాపు మెరుగోంది. షీలా పావిటి మీద 
తన వెన్ను కేప్ తళతళమంటోంటే మహీవాన్ మనస్సు విచి తంగా జలద 

రించింది. ఈ రెండు తళతళలూ ఆతనివే అన్న ఆగేచనతో ఆతను గర్వంతో 

పొంగిపోయాడు. [ వేమించిన స్త్రీ కోస౨ పడిగాపులు 

ఎంతోమంది రాతింబవళ్ళు ఆమె కోసం తహితహ౯ాశుతుంటారు. కాని తమ! 
తనముందు నగరంతో పేరు |పభ్యాతులూ, న! గర్జా ఆన్ని హంగులూ 
వున్న డాక్రరు తన సర్వస్వాన్ని సమర్ చామ? re ఇంత వైభవాన్నీ 

అదృష్టాన్ని కాళ్ళముందు తచ్చుకోగలిగ్న నుహేవెలి వంతు అవద్యష్ట జాతకుడో! 

గ . కాస్తూ, కలలుకంటూ, 

ఆతనికి ఇప్పుడు అని హంగులూ అఆవమరుగన్నా ము. జ్యాంకి ఆకొంటూ, 
లం 

౬ 

సిల్కు చొక్కా. సిల్కు. జచాహర్ జౌ కెళ్టి., నం లన్ వరాం 
చూ యు! నా 

ఇంకా....ఇంకా : అతసి వెభవం అంతా ది. లై 

తనం బయటడిందంచి ఆవని సమాః పతీ ల ఈ మరీ క ఆ శై 

హోగ్రాయి, మహీపాల్ సంఘానికి ముఖా న్ని క 

ఆతని బాదరాయణ సంఇంధం అందరి కీ త్రరిసే లో ౨౨. మీలా ధనవంతురాలు 

తనవైభవం, తన దర్షా ఆంతా మీలా మంది ఎమినో తెచు.కున్నదే. ఆని 
ల. మ. స్య వ = Sn we అ — 4 wy కా qr 

[పపంచం గనుక ఆనునూసి - ? పతన వ “పాం వాలొత ఆతసిలీ 

అకస్మాత్తుగా లేచిన ఈ ఎలో: వహీఎత్.. వళగిన నలకరింతన. తన 

ఇనుపాదాలతో ఆణచివేని: న మహీపాళ్ ఏది , య్యూరేక నిస్సహాయుడ్డె నట్ట 
భావించాడు. ఆతనిలో సంచలనం వచ్చిం. ఓక్క సారి కరుడుకట్టి పోయాడు. 
ఇక నన్నెవుడూ కలుసుకోవడానకి (ప్రయత్నించకు ఆంటూ ఆమె నుంచి 

వీగ్రిపోయిన మహీపాల్ ఐలలీకి వెళుతూ” బయట కళ్యాణీ వాళ్ళూ వున్నారు 
ళు 

కొంచెం చూసిరా” ఆజ్ఞాపి పిసోన్న రోరచణిలో బయటబడ్డార్న, న్ 

అదం 
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కర్నల్, సజ్జన్ ఏదో విషయం గురించి నప్వు కుంటున్నారు. అక 
స్మాత్తుగా మహీపాల్ రంగ|పవేశం చేసేసరికి సబ్బులై పోయారు. 

ఠాకూర్ ద్వారా వెనకటి ఆంతఃపురం మొదలై నవి చూని ముగ్గురూ 

తిరిగి వనున్న సమయంలో పనిమనిషి జానకి కీలా యిచ్చిన సందేశాన్ని 
తెచ్చింది కన్య దగరికి. ఆక్కణుంచే సరాసరి యింటికి వెళ్ళి పోదామనుకుంది 
కళ్యాణి. కాని కన్య ఒళ్ళో ఆమె బిడ్డ నిద్దరపోతోంది. జానకిని దూరంగా విలిచి 
“మేం బయటికి వెళ్ళిపోగానే ఆమెను నా గదిలో తీసు కెళ్ళి కూర్చుండ పెట్టు. 

మిసెస్ కుక్లాగారిని కార్లో కూర్చోబెట్టిఇప్పుడే వస్తాను” అంది కన్య. 

“శకుంతల వెళ్ళి మా ఇంట్రో జరివిలే బొవుంట!ందడని” (పసావన చేసింది 

కన్య. ఆ విషయం గురించే కళ్యాణి కర్శల్ భార్యతో సం(పతిసోంది. మనవాళ్ళ 

ఇళ్ళల్లోనే వీలున్న ప్పుడు బయట ఎందుకు వెతుక్కో2'2 ? కళ్యాణికి వనకన్య 
(పస్తావనచ్చింది, తన ఇల్లు చిన్నది. ఎలాగైనా వెళ్ళి చేదే ౫ ఎట్లో చెయ్యా 
లిందే కదా; కర్నల్ ఇంట్లో వెళ్ళి చేద్దాం అని మహీపాల్ సలవో యిచ్చాడు. 

ఇంచుమించు నిశ్చయం క అ కాని బంగళాలో పెళ్ళి చెయ్యాలన్న 

యోచన ఇంకా బాగావున్న టు కనివించింది కళ్యాణికి. బంగళావున్న మరదల 
మీద = పెతనం చలాయిసున్న ట్టు కనల్లడుతుంది, వియశ్యలవారు యిగ్కాడికి 

వచ్చి ముగ్గులెపోతారు, ఇవన్నీ క ళాల వూహించుకొంటోండి., మనస్సులో. 

"ఎవరో ఒకరు ఆక్కడ వుండాలి. ఇక్కడే వెళ్ళి చేస్తే ఆ భాధలేవీ వుండవు. 
ఆయనగారిని సంపతించి చూస్తానో ఆని అంది, కర్నల్ భార్య, 

“తప్పకుండా సంపతంచండి. మిగతా విషయాలు నే., మావారితో 

చెపుతాను శక్షంతల మీద మీ ఒక్క_రికేకాదు అక్కు గారూ, మాకు కూడా 

హక్కు. వుంది.” అని వనకనం ఆప్యాయంగా ఆంది, 

ఆ మాటలకు కళ్యాణి పుంకరించిపోయింది. పరమానంద భరితు 

రాలై “తప్పక చెల్లెమ్మ గారూ, ఆమె మీద హక్కు ముందు మీడే. తర్వా 
—_ రా 

తనే మాది. స్నేహితుల్లో ఆ భేవాలు వుంటాయా ? మావారు ఆప్పుడప్పుడు 
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అంటూ వుంటారు. స్వయాన అన్నలెతే నాకు ఎవరూ లేరు. కాని కర్నల్, 

సజ్జన్ నాకు అంతకన్న మించి అండగా వుంటారు అని. 

ళర్రకోనం పోర్టీకోలో ఎదురుచూస్తూ నిలబడింది కళ్యాణి. 

42 
డాక్టర్ షీలా, మీద కన్య గదిలోకి పోకుండా కళ్యాణి ఎపుడు వెళ్ళు 

తుందా అని లాలీలోనే పచార్లు చేస్తూవుంది. కర్నల్ భార్యతో తిరిగివనూ ఓ 

మూలనున్న శిల్పాన్ని చూస్తూ నిలబడివున్న షీలాను చూసింది కన్య. ఒకవెపు 

కళ్యాణితోనూ మరోవైపు షీలాతోనూ ద్విప్నాతాభినయం చేస్తోన్న మహీపాల్ని 

చూసి ఆమె ఎటూ తేల్చుకో లేక ఆందోళన పడింది. ఇదంతా ఓక గొప్పబూటక 

మని ఆమె అనుకుంది. కళ్యాణి ముందు డబ్బును దాచినట్టుగా షలాను దాచి 

వంచడం ఆమెకు నచ్చలేదు, మనసు ఒప్పలేదు. ఈవిధంగా తెరలాగడం తెర 

దించడంలోని నీతిబావ్యాతను ఆమె గుర్తించింది. ఆయినా షీలా మీద వున్న 

అభిమానం కారణంగా ఆరకంగా సూత రధ్రారుని పాతధరించక తప్పలేదు. తన 

ఇంట్లో కూడ ఆమె ఇటువంటి అవినీతిని చూచింది. వాటి సీచత్వాన్ని చూని 

ఏవగించుకునేది. కాని ఈ సందర్భంలో ఆలా ఏవగించుకోలేక పోతుంది. 

కారణం? అదే ఆమెకు స్పష్టంగా కనబడడంలేదు. ఉన్న ఆలోచవలతో పాటు 

దాన్న గూడ మెడకు తగిలించుకుని తిరగడం పల్ల ఆమె మనస్సు చీకాకు పడీి౨ది. 

“హల్లో డాక్టర్!” అంటూ వనకన్య ఏమీ ఎరగనట్లు పలకరించింది. 

షీలా ముఖం తివ్ప చూనింది, కర్నల్ గారి భార్య కూడా అటువెవు 

చూసి అనుకోని విధంగా షీలా ఆక్కడ వుడండడం పట్ల ఆశ్చర్యాన్ని వెలి 
బుచ్చుతూ "ఆరె, డాక్టర్ గారూ, ఎప్పుడిలా దయదేసారో అంటూ ఆమె 

కూడా పలకరించింది. 

“ఇప్పడే కొంచెం సేపయింన” ఆంటూ కళావిహీనమైన ముఖం మీద 

బలవంతాన చిరునవ్వు తెచ్చుకుంటూ షీలా నమాధానం చెప్పింది. 
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“మిమ్మల్ని చూడగానే నాకెందుకో మహా సరదాగా వుంటుందండి” అని 

అంటూ కన్యవై పు తిరిగి కర్నల్ భార్య - = ఇటువంటి స్వభావం గల వ్యకుల్ని 

బహుకొద్ది మందిని చూనివుంటాను కన్యా” అని అంది. అంతలోకే మళ్ళీ 
షీలానూ చూస్తూ “పీరు చాల రోజులయింది మా ఇంటీకి వచ్చిం మా యింట్లో 

1టికడా మాండియా అంటే వారికి ఎంతఇష్షమో చెప్పలేను” అని ఆంది. 

షీలా ముఖకవళికను పరిశీలించిన కన్య ఏదో అనుకోని దుస్పంఘటన 

జరిగి వుండొచ్చునని (గహించింది. రహస్యాన్ని రాబట్టుదామన్న వుత్సాహంతో 

ఒడినగారి మాటలకు సమాధానం ఇనూ “అయితే ఓరోజు మమల్ని విందుకు 

విలిచి రుచిచూవీసారు కదూ డాక్షరుగారి పేరుతో హాయిగా విందారగిసాను” 

ఆని వనకన్య ఆంది. 

ఆ చమక్కారానికి కళ్లను ఆడిస్తూ కర్నల్ భార్య “చూసారా డాక్టర్, 

ఆరబిడ్డలంటే అలా వుండాలి. (పతిదాంట్లోనూ వాటాకావాలని సత్యా,గవాం 

చేస్తారు” ఆని మరో చమత్కారాన్ని విసిరింది. 

మర్యాద సూచకంగా డాక్టర్ షీలా ఓ పొడినవ్వు నవ్వి వూరు! ది. 

అమె వాలకాన్ని చూసోంటే యీ నాటకాన్ని ఇ౦క ముగిసే మంచి" ఎంచిండి. 

అమెనూ, కర్నల్ భార్యనూ ఉద్దేశిస్తూ “రండి వెకి =. ౨” ఆస అంది 

వనకన్య. 

అంతలో కర్నల్ భార్య అమాంతంగా ఏదో జ పికి వచ్చినట్టు కస్త ఎగరేసి 

షీలాను అర్థవూరిత దృష్టితో ఓసారి చూసి “నేను వంటింట్లోఓ వెళతాను. పావు 
తక్కువ ఎనిమిది కావస్తోంది. వేటు పరిచే యేర్పాటు చేయించి వస్తాను” 
ఆంటూ ఆమె వెళ్ళిపోయింది. 

= అవును ఒదినగారూ. ఆలా చేసే బావుంటుంది" ఆంటూ తన బరువు 

తగ్గినట్టు భావించింది కన్య. ఒదినగారి సమయస్సూరికి కన్య లోలోన మెచ్చు 

కుంది. ఆమె నిష్క9మించిన త ర్యాత _ “డ్రాయింగ్ రూమ్లోకి రావడానికి 

మీకే మెనా అభ్యంతరమా?” అంటూ కన్య షీలాను అడిగింది. 
నంద 
(1) పిడకలు కానీ బొగ్గుల కుంపటి మీద కానీ వేడికి కాల్చిన ఫుల్కాలాంటిరొ కై 
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“లేదు, నేను వెళతాను”. 

“ఉండండి. నజ్జన్ని ఇప్పుడే విలుచుకుని వస్తాను. అప్పటిదాకా ఆఫీస్ 
రూమ్లో కూర్చోండి”. 

షీలాను కలుసుకొని వచ్చిన తర్వాత మహీపాల్ పూర్తిగా కలవర 

పడ్డాడు. ఆతనిలో వున్న సహజత్వం నకించింది. షీలాను కలుసుకోవ డానికి 

మహీపాల్ వెళ్లిన ఆనంతరం వాళ్ళిద్దరి గురించి సజ్జన్ కీ కర్నల్ కీ మధ్య 

ఓ చిన్న వాగ్యుద్ధం జరిగింది. నీతిబా వ్యు మైనా షీలా విషయంలో మహీపాల్ 

కొంచెం ఉదారంగా వ్యవహరించాలని సజ్జన్ వాదన. కర్నల్ తన వాదనలో 

ఎక్కువ మొండి వెఖరి అవలింబించని కారణంగా ఆ యుద్దం అంతటితోనే 

ఆగిపోయింది. కాని షీలాని కలుసుకొని మహీపాల్ తిరిగి వాళ్ళ దగ్గిరకు వచ్చిన 

తర్వాత సజ్జన్ ఆమె గురించి మహీపాల్ ౨ (పశ్నించడంతో మహీపాల్ గంగ 

వెరులెత్తిపోయి. “ఆ పడవలో ఓకాలూ ఈ పడవలో ఓ కాలూ వెట్టి 

_పయాణం చేసే అలవాటు నాకులేదు. అజ్జానుణ్ణయి. యిన్నాళ్ల నుంచి ఈ 

రెండు పాతల్ని పోషిస్తూ వచ్చాను. ఈ అంతః సంఘర్షణనను నేనింకా 

ఎదుర్కొలేను” అంటూ కనిరాడు. 

అయితే ఆన్ని మాటలు మాట్టాడినా షీలా మీద తనకు (పేమ లేదని 

ఒక్క. మాటా ఆనలేదు. నిజమే, కాని తానప్పుడు ఓ మవ త్తర నిద్దాంతం 

కోసం పరిత్యజిస్తున్నాడు. కుటుంబ; అనేది 
ల 

స క్తిగత ప్రమ కన్న అతీశమై 

నడి. పెళ్ళి దేసుషుని హం. టుంటం సంఘాన్ని ఓ ,కమబద్దంగా 

వుంచడాసికి నడివించడాసికీ పికి నచ్చే ఒక క కివంతమైగ సాం పదాయం. 

వ్యక్తిగత వేమే రాజ్యం చేయడం మొదలెట్టిననాడు. సంఘం బీటలు హారి 

సోతుంది. కుటుంబం ఆనే భావనే రూపుమాసి పోతు ది ఈ తర) బాణాల్ని 

ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వదులుతూ మహిపాల్ సజ్జన స 

మహీపాల్ వాదనల మహాసము' దాన్ని దాటలేక స కలై మొసం ఆయితే 

వహిందాడేకాని దానిమూలాన మహీపాల్ పట్ట అతనిలో ఆసంతృ ప్రీ, Sy: 2 



హైచ్చాయి. మహీపాల్ కి వ్యతిరేకంగా ఏమేమి ఆనాలా అని ఆలోచిస్తున్నాడు 

స్జ్ఞన్, 

మహీపాల్ సజ్జన్ అహంకారానికి ఎప్పుడూ ఓసవాలుగా నిలుస్తున్నాడు. 

తనకున్న క్ఞానసంప తి, తర్కాల సహాయంతో సజ్జన్ ని ఎప్పుడూ తగ్గించాలని 

చూస్తుంటాడు మహిపాల్. అతని వ గ్గాటి ముందు తల ఒంచుతాడు కాని ఆతను 

చెప్పే చాలా మాటలు గొప్ప గొప్ప విషయాలు అతనిలో వున్నలోట్లను కవ్పి 

పుచ్చుకోవడాని కే వుపయోగపడతాయి కాని ఆచరణలో పెట్టడానికి యే మాతం 

వుపకరించవని సజ్జన్ బాగా ఎరుగును. 

సజ్జన్ ఆంటే ఆదే తలనొవ్పి మహీపాల్కి. మాటల్లో వేడి వచ్చిన 

తర్వాత చాలా సేవు భయంకరంగా నిళ్ళబ్దత ఆవరించింది. హోలీ సాయంతం 

పూట ముగ్గురు మితుల కుటుంబాల్ని ఆనందదాయకంగొ కలపాలన్న పవి|త 

వుద్ర్దళ్యంతో సజ్జన్ ఇంట యేర్పాటు ఆయిన ఈ విందు షీలా రాకవల్ల దెబ్బ 

తింది. పసంగాన్ని మారుద్దామని కర్నల్ (పయత్నిస్తుండగానే కన్య అక్కడి 

కొచ్చింది. ఏం బిన్నో, భోజనాలు ఎప్పుడు వడ్డిస్తా వేమిటీ” ఆని వాతావరణం 

ణంలోశి బరువును తేలిక చేద్దామన్న వుద్ధేళ్యంతో కర్నల్ (ప్రశ్నించాడు. 

అదిగో ఆన్నయ్యగారూ, అయిపోయింది. ఒడినగారు నెట్టుసర్దిస్తున్నారు. 

అంటూ సజ్జన్ వైపు చూసి “ఓ నిమిషం ఇలా వసారూః” అని ఆంది కన్యం 

షీలాను కారుదాకా సాగనంపే నిమిత్తం సజ్జన్. కన్యా బయటికి వచ్చారు, 

"నిన్ను ఇ్వవాళ విలిచి పొరపాటు చేశాను, మహిపాల్ ఇలా చేస్తాడని వుహించ 

లేక పోయాను” ఆంటూ సజ్జన్ క్షమాపణ చెప్పుకునే రోరణిలో ఆన్నాడు, 

షీలా ఏమీ మాట్లాడలేదు ఏ వికారమూలేని అమె ముఖం రాయిలా 

మొద్దుబారి వుంది. “నేను గుల్ మహమ్మద్ని ఏలుసా నుండిండి. ఇంటీదాక దిగ 

బెట్టి వస్తాడు” అని సజ్జన్తో అంది వనకన్య. 

“ఆక్క- గ్రేదు నేను వెళ్ళిపోతాను. మీకెందుకు శ్రమ అని ఆంటోంటే 

“అలా కాదు. కన్యా నువ్వు గుల్ మవామ్మదును విలువు. డాక్టర్ గార్ని ఇంటి 

దగ్గర దిగ బెట్టి ఆలా ఇంటికి వెళ్ళిపోతాడు తిన్నగా” ఆంటూ సజ్జన్ చెప్పాడు. 
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కన్య వసారా వేపు వెళ్ళింది. కారు దగ్గర సజ్జన్ షీలా నిలబడ్డారు. 

పున్నమి వెన్నెల్లో తోటలోని చెట్లు, పొదరిళ్ళూ, పచ్చ పచ్చగా వుండే 
లానులూ లేళవి రంగు వసా౦న్ని కట్టుకొని మౌనానికి (పతీకలుగా నిలవిడీ 

ఆకర్షణీ యంగా వున్నాయి. వెన్నెలకు భయపడి ర్నాతి అంతా ఈ గుబుర్లలో 

తల దాచుకుందామని వచ్చి ముడుచు కున్నట్లుగావుంది. కుడిపక్కగా లానుక్తు 

ఆవతలి మూలలో మల్లెతీ,? విరజోనిన పూలతో నింగారం చేను గంటోంది. 

మాటలు చేతకాని సజ్జన్ కళ్ళు ఏ మాటలతో (పాకంభింద్రామా ఆంటూ తోటంతా 

వెతికి వెతికి వినిగి వేసారి మనోవేకనా, ఆలోచనల్లో మునిగిపోయి ఈ (పపం 

చాన్నే మరచిపోయి ఏదో పోగొట్టు కున్నట్టుగా దిగాలుపజీ వున్న షీలా ముఖ౦ 

మీదకు వచ్చి ఆగాయి. ఆమె ముఖ కవళికను చూడగానే ఆతని మనస్సు- 
గతుక్కు. మంది, షీలా తలను ఆప్యాయంగా చేతితో నిమురుతూ “నీ బ్ర్రప్ మై 

చెల్” అని ఓదార్చాడు. నిమురుతోన్న చెయ్యి ఆగిపోయింది. ఆతని కంఠం 

బొంగురు పోయింది. సజ్జన్ వేదాంత ధోరణిలో “సత్యానికి అప్పుడప్పుడూ 
రెండు వె పులా పదును వస్తుంది. కళాకారుడు ఆయి వుండి కూడా మహిపాల్ 

ఎదుటి హృదయ లోని బాధను గు రించడు. న్యాయం న్యాయం ఆంటూ 

సమర్థించు కుంటాడు. ఏమి చెప్పాలో- అర్థంకావడం లేదు" ఆన్నాడు 

“ఆడదాని వృదయాన్ని పురుషుడు నల్లరాయి అనుకుంటాడు. అజంతా. 

ఎల్లోరా ఆంటూ ఐండరాళ్ళను అందం వచ్చేలా చెక్కి చెక్తి- సౌందర్యాన్ని 

మలుసాడు. మళ్ళీ ఇషం లేకపోతే పులులకూ తోడేళ్ళకూ విసిరి పారేసాడు. 

ఆడది రాయే కావచ్చును. కాని తాను కోరుకుని మలచుకున్న సౌందిర్యాన్నే 

ఎందుకు కాలతన్ని వెళ్ళిపోతాదో నాకింతవరకు అర్థంకాలేదు. బహుకా అర్థం 

కాదేమో” అని షీలా ఆంటోంటే అమె ముఖం మీద వ్యావించిన కారుణ్యం 

బుద్ధిబలంతో సౌమ్యత గా. మారింది. ఆలోచనలతో నిండి ఎదురుగా చూస్తోన్న 

ఆమె కళ్లలోని జ్యోతి పెరుగుతోన్న చీకటిలో కూడా దివ్వెలా _పకాళవంతగా 
మెరుస్తోంది. 

షీలాను సాగనంవి తిరిగి వసోన్న సజ్జన్ మనసు వుదేంక పూరితంగా 

వుంది కన్య ఆతని వెంబడే నడుస్తోంది. పోర్టికో దగ్గరకు రాగానే ఆళాంతిగా 
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వున్న సజ్జన్ కన్య చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకున్నాడు. ఆమె వేంళ్ళతో తన 
(వేళ్ళు కలివి ముందుకు నడిచాడు సజ్ఞన్. 

'డాయిం౧ రూమ్ గుమ్మందాక ఆలానే వచ్చారు ఇద్దరూ. కన్య చేతిని 

తన హృదయానికి హత్తుకుని మెల్లిగా గుండెకు అదుముకుంటూ “* ఇతరుల 

కోసం అనవసరంగా ఇవ్వాళ సాయంగతాన్ని పాడుచేసు కున్నాం. అందరినీ 

విలవకుంటే బావుంగేది”” అన్నాడు సజ్ఞన్. 

న్య ముఖం ఆనందంతో ఎరగా అయింది. ఆమె ఏమీ మాట్లాడలేదు. 
(వేళ్ళు గట్టిగా అఆదమకపోయినా ఆవి తొలిగిపోవడానికి ఇష్టంలేనట్టుగా 

వున్నాయి. కళ్ళు కళ్ళూ కలిని నాలుగవ్వాలనే ఆదుర్దాగా వునాయి కాని రెండు 

ఆయి పోవాలని అనుకోలేదు. 

= వెలాన్న*ో ఆంటూ కళ్ళు కిందికి దించి కదలటోయింది కన్య. ఆమె 

(వేళ్ళను తన గువ్చిట్లో బిగిస్తూ బరువైన కంఠంతో "నామీద నీకెలాంటి అను 

మానం లేదుకర” అని ఆడిగాడు సజ్ఞన్, 

ఆ (ప్రశ్న విని కన్య ఆపాదమ సకం కంవించిపోయింది. షీలానూ, మహీ 

పాల్నీ, కళ్యాణినీ వేధిసోన్న చింతను చాటు చేసుకుని ఆమెలో దాగివున్న 

భయం ఆమె గుండె దడగా మారి కొట్టు కోవడం [పారంభించింది. 

ఆమెచేశిని ఆలాగే నొక్కి పట్టి సజ్జన్ అన్నాడు-”చాలావరకు బాధ్యతా 

యుతంగా పవ ర్తిస్తూ కూడా ఎప్పుడో ఓసారి చెడిన క్మురవానిలా ఎవరికి 

వశంకాకుండా ఆయిపోతాను, అప్పుడు నామీదే నాకు నమ్మకం వుండదు. 

కనుకనే నీ క్రి మీద నాకు నమ్మకం వుంది కన్యా. నీ విశ్వాసంతో నన్ను 

పూరించు. ఎప్పటికీ మహీపాల్లా కాకుండా వుండడానికి గల ఆత్మరైర్యాన్ని 

నువ్వియ్యిలి”. సజ్జన్ నిజాయితీ ఆమె హృదయ కవాటాల్ని తెరుచుకొని 
స్పృశించింది. అమెకు సంతృ వీ కలిగింది. చిరునవ్వు నవ్వుతూ మృదువుగా 

“మాట వినకుండా ఆకతాయితనం చేసే నీ కురాడి రూపాన్ని ఇక్కడా, 

గోవర్థన గిరి కొండమీదా రెండు చోట్లా చూశాను. భయపడకు, నేనంత నిద 
లోతు వుండేదాన్ని కాదులే అని ఆంది. 
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ఇద్దరి కళ్ళు మళ్ళీ కలిసాయి, కన్య చీరునవ్వు నవ్వుతోంది. సజ్జన్ 

మఖాన అమాయికత్వం తెల్లని వెన్నెల పకాశిసోంది. మానసిక సంతృవ్రీ 
పొందిన కన్య మహో వుప్పొంగిపోతూంది. ఆమె కళ్ళలో సూలు విరిసాయి. 

వెన్నెల కురిసింది. నజ్జన్ మనస్సు దానిలో స్నానం చేసింది. ఆతని మేను 
ఆంతా పరిమళించింది. అతను పవితుడయ్యాడు. తనలో ఓ కొ త అభయాన్ని 

పొందాడు. 

వెళుతూ వెళుతూ కన్య చెవ్పింది-"నేను పళ్ళాలు పెట్టిసాను. మీరంతా 
పెకే భోజనాలకురండీ” 

తో 
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రాత్రి చాలా పొద్దుపోయేవరకు మేల్కాన్న కారణంగ సజ్జన వ్యాహాకి 

వెళ్లడం కుదరలేదు ఉదయం ఆలస్యంగా లేచి టీ తాగాడు. ఇవ్వాళ హోలీ 

కుభాకాంక్షలు అందజేయడానికి చాలామంది మితుల యిళ్లకు వెళ్ళి కలవాల్సి 

వుంది. భార్యా భర్తలు కలిని నిర్ణయించుకున్న కార్యకమం _పకారం పన్నెండు 

కొ బ్రేసరికి ఎట్టిపరిస్థితిల్లోనూ తిరిగి వచ్చేస్తానని సజ్జన్ హోమీ యిచ్చాడు, ఆ 
తర్వాత ఇద్దరూ స్వేద్భావిహంగాల్లా కారు డె 9వు చేసుకుంటూ కాన్పూరు దాకా 

వెడతారు, భోజనం అక్కడే తీనుకుంటారు నల్తచేవ డ్రెనింగ్ టేబిల్ మీద 
కూర్చుని ఖల్తను తబలాగా వాయిస్తూ వనకన్య కోసం నిరీష్షిస్తుర్నాడు సజ్జన్, 

వుదయం ఫలహోరాల్ని సర్దుతూ కన్య వంటింట్లో వుంది షీలా మహీపాల్ కూ 

మధ్య చున్న సంబంధాన్ని చర్చిస్తూ తమ యిద్దరి మధ్యవున్న అనుబంధాన్ని 

మరింత గట్టి చేసుకున్నారు సజ్జన్ , వనకన్యా. 

రెండు మూడు నిముషాలైన తర్వాత తబలా వాయించడం మానేని 

దగ్గరే వున్న వార్తాష త్రికను చేతిలోకి తీసుకుని పేజీలు తిరగేయసాగాడు. 

ఆలాంటి సమయంలో బాబాగారు వచ్చాడన్న కబురు మోసుకంటా వచ్చాడు 

ఆతని నౌకరు. మంచి రోమాంటిక్ మూడ్లో వున్న సజ్జన్ బాబాగారువచ్చారనే 

సరికి అంతా ఆవిరే పోయింది. ఆయినా వారిని వెంటనే లోపలికి తీసుకరమ్మని 
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ఆజ్ఞావీంచాడు. బాబాగారి పారలౌకిక శక్తులు _పభావం అతనిపై బాగా పడింది. 

మనస్సులోని మాట ఇట్టి బాబా ఎలా తెలుసుకోగలడా అన్న విషయంవె 

ఆతను బాగా ఆలోచించాడు. తన ఓటమితో ఎంతకుంచించుకపోతే ఆంతగా 

బాబా మీద ఆతనికి భ క్రిళశద్ధలు ఇనుమడిస్తున్నాయి. బహుజన హిళకార్డం, 

బహుజన సుఖం కోసం తమ సర్వస్వాన్ని ధారాద తం చేయమని కన్యనీ 

సజన్ నీ బాబా కోరిన నిన్నటి మధ్యాహ్నం నుంచి బాబా-ఆంటే భయపడడం 

మొదలెట్టాడు సజ్జన్. లోకోద్ర్ధరణ కోసం తనకున్న యావత్తూ ధారపోయడ 

మనేది ఎంత వుత్తమమైన ఆలోచనైనా అంత గొప్ప త్యాగం చెయ్య 

డానికి ఆతని మనస్సులో పెరుగుతున్న కోరికలు అడ్డంత గులుతున్నాయి, 

ఆందుకే బాబా వచ్చాడన్న వార తెలియగానే అతను కొంచెం జంకాడు. 

పెనవున్న ఆతిధి గృహంలో బాబాగారిని కూచో బెట్టి న్యమతా పూర్వ 

కంగా సజన్ "మెముటిీ తాగటోతున్నాం. మీకోసం పాలు తవ్పించమంటారా” 

ఆని అడిగాడు. 

"వద్దు రామ్జీ. మీరు నిరభ్యంతరంగా టి తాగిరండి. మీకు అభ్యంతరం 

లేకపోతే నేనూ ఆక్కడే కూర్చుంటాను. పదండి. ఇక్కడ వృధాకాలహరణ 

చెయ్యడం ఎందుకు 1” 

“దయచేయండి. ఏమీలేదు.” 

= పిపటో చెప్పండి నిస్సంకోచంగా” 

“ఏమిలేదు.... మేము గుడ్డూ, అమ్లెట్ వగైరా...” 

బాబాగారు నవ్వుతూ అన్నాడు- మీరు తినండి “మీ మాంసాహారం నా 
నోట్లోకి పోతేకదా నాకు భయం” 

ఇంతలో కన్య వచ్చింది. ఆమె రాగానే బాబాగారు ప్రసంగాన్ని 

మొదలు పెడుతూ సజ్జన్ని వుద్దేశినూ ఆన్నాడ_ “రామ్జీ, ఒక అబలకు 
న్యాయం ఇప్పించడం కోసం మీరంతా అంత వెద్దతరహా ఆందోళన తేవరీసారు. 

విమానాల నుంచి కరపతాల్ని చలించారు, ఆలాంటి స్త్రీలు సంఘంలోని చుష 
= ౧ లు 
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శకుల కాళ్ళకీంద ఎంతో మంది నలిగిపో తున్నారు. వాళ్ళకోసం మీరు కంకణం 

కట్టు కుంటారా?” క 

అనిషయం ఏమిటో శలవిప్యండి” ఆంటూ కన్య అడిగింది, 

"నిన్న మధ్యాహ్నం ఓ విచి|త మైన విచ్చి అడపడుచు మా ఆగమంలో 

చేరింది. ఆందరి ముందు ఎంతో విచ్చిదానిలా నటించి ఏకాంతంగా విలిచి నేను 
అడిగితే ఆమె అసలు పిచ్చిది కాదని తేలింది”. 

ఆ తర్వాత?” ఆంటూ కుతూహలాన్ని చూవిస్తూ సజ్జన్, కన్యా ఇద్దరూ 

ఒకేసారి అడిగారు. 

“ఆమె సంఘం చేసే ఆత్యాదారాలకు గురి అయింది. మండలి వాళ్ళు 

చేసే పాపాలకు ఆమె మతి కొంతవరకు భ9మించిందనుకోండి. కాని ఆమెవైకి 
కనపడుతోన్నంత వెరీదికాదు. మండలి వాళ్ళు వచ్చి ఆమెను ఒదిలేని వెళ్ళారు, 
ఆమెను కాదు_ ఆమెలో వాళ్ళు సృష్టించిన పాపాన్ని ఒదిలేసి వెళ్ళారు. ఇలాంటి 

ఆత్యాచారాలు సహిస్టోన్న స్రీలు అక్కడ ఇంకా ఎంతో మంది వున్నారు”, 

ఆ మాటలు వింటోంటే తెల్లని కన్య ముఖం వుదేకంతో ఎరబారింది, 

సజ్జన్ ముఖం మీద ఆవేశం కన్న ఆసక్తి ఎక్కువగా కనపడుతోంది. 

బాబాగారు కథయావతూ పూసగుచ్చినట్లు వివరించారు. వచ్చిది అని 

వ్యవవారింప బడుతోన్న ఆ ఆడపడుచు నిజానికి ఓ వంటామె కూతురట. ఓ 

ధనవంతుని ఇంట ఆమె పనిచేస్తుండేది. తల్లితో కూతురు కూడా ఆ ఇంటికి 

వెళ్ళుతూవస్తూ వుండేది. చదువులో ఆ ఆమ్మాయి చురుకు కావడంవల్ల యజమాని 

కనికరించి ఆమెకు సాయం చేసాడు. అతని కుమారునితో ఈ అమ్మాయికి 

(పేమ కలిగింది. ఈ మధ్యలో ఆ వంటామే మరజణీంచింది. ధనవంతుడైన 

యజమాని కొడుకు, తల్రిని పోగొట్టుకున్న ఆ అమ్మాయి చీకటి భవిష్యతుకు 

ముత్తెదువ అనే వెలుగు (పసాడించాడు. (పేమ తక్కువ పాళ్ళలో వుందేమో 
దాంపత్యం అనే ఆ దీపం మధ్యలోనే ఆరిపోయింది. ఆ విలతో తెగతింపులు 

చేసుకోమని ఆతని తండి బలవంతం చేసాడు, ఆమెతో తెగతెంపులు చేయించి 
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శక అమ్మాయికీ భరణం కింద కొంత యేర్పాటు చేసన మహిళా మండలిలో చేర్చిం 

చాడా పెద్ద మనిషి. ఆ సేవా మండలి |వపేమ్చందూ, తదితర భారతీయ భాషా 

సాహితీ వేతలూ తమ (గంథాల్లో పేర్కొన్న మహిళాశమాల మో సరుగానే 
వ్యభిచారానికీ “స్త్రీలను అపహరించి అక్రమంగా అమ్మడానికి" అవినీతి వ్యాపా 

రానికి ఆటపట్టు. ఇరవె రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఒక (ప్రబుద్ధుడు దానికి 

గౌరవ కార్యదర్శిగా సర్వాధికారిగానూ వుంటున్నాడు. కార్యాదచరణ సమితిలో 

నగరంలోని కొంత మంది ;పముఖ వ్యక్తులు సభ్యులుగా వున్న కారణందేత 

(పభుత్వం వారు దాన్ని గు రించడం జరిగంది. (పతి సంవత్సరం సేవామండరలి 

వాళ్ళు వార్షిక వృతాంతము (పచురించడం, ఏటా పదీ పన్నెండు మంది ఆనాధ 

స్త్రీలకు వివాహం చేయించడం గురించి సగర్వంగా చెప్పుకోవడం జరుగుతోంది. 

అర్జాంగి కావాలన్న వ్యకి ఆ సంస్థకు విరాళంగా ఐదారువందల రూపాయలు 

చందా ఇస్తాడు. నియమ ప్రకారం ఆ మొతానికి రసీదు ఆతనికి ముట్టుతుంది. 
వివాహం చేసుకోదలచుకున్న స్రీ పురుషుబు మేజిస్టేట్ సమక్షంలో కాగితాల 
మీద సంతకాలు చేస్తారు. ఇంతగా నీతి నియమాలకు లోబడి జరివన తతంగాన్ని 

చూసిన తర్వాత వాళ్ళ [కియా కలాపాల్ని ళంకించడానికి ఆధికారం ఎవరికి 
వుంటుంది? ఇలా నాలుగు పక్కలా పక్కాగోడ కట్టుకున్న తర్వాత ఆ మండలీ 

కార్యదర్శి, సభ్యులు, మితులూ, పోలీసులతో సహా సేవా మండలిని వ్యభిచార 

గృహంగా స్వేచ్చగా వుపయోగించు కుంటారు. రైల్వే స్రేషస్తలోనూ, త్రిరునాళ 

ల్లోనూ తవ్పిపోయిన ఆడ వాళ్లను ఆమాటా ఈమాటా చెవ్పి అఆక్కకికి శీను 

కొనుంటారు, సేవా మండలి (పతినిధులు. మత కలహోలు జరిగే రోజుల్లో 

ముసల్మాను స్త్రీలను కూడా లేపు కొచ్చి వాళ్ళను మతాంతీ కరజచేసే ఏర్పాట్లు 

కూడా బేస్తుంటారు వాళ్ళంతా. మొదట్లో ఇక్కడికి ఎక్కువమంది పల్తెటూళ్ళ 

నుంచి వచ్చిన వారూ, సాంఘికంగా బడుగు వర్గాలకు చెందినవాళ్ళూ వుండేవాళ్ళు. 

కాని దేశ విభజన జరిగిన తర్వాత అపహరించిన శ్రీల ఉద్ధరణలో కొంత 

బాధ్యత సేవా మండలి భుజస్ప_ంధాలపై పడినప్పటి నుంచి మధ్య తరగతి 
స్త్రీలు కూడా గావడం మొదలెట్టారు. మండలిలో ఓ మూల కుట్టూ, ఆల్లికా, 

చేతి పనులు లాంటివి నేర్పడానికి సౌకర్యాలున్నాయి. అందువల బయటి నుంచి 
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కూడా సంవింధం లేని ఎంతో మంది ఆడవాళ్ళ రాకపోకలు ఎక్కువయ్యాయి. 

వాళ్ళకు కూలీ ఇస్తారు. విద్యాలయం వేరుతో నానారకాల పాపాలు ఆక్కడ 

చేస్తుంటారు” 

ఇప్పుడు ఆగమంలో చేరిన ఈ పిచ్చామె సేవామండలిలో చేరిన కొత 
లోనే ఆక్కడ పనిచేసోన్న కొంతమంది మహిళా కార్యక రలూ, ఆ వాడలోనే 

వుండే మరికొంత మంది స్రీలూ, చసేవామండలి సెకటరీ, వాళ్ళంతా ఏీకేవో 

మాటలు చెవ్పీ వీవేవో ఆశలు చూపించి ఆమెకు వమా[తం అనుమానం కలగ 

కుండా వుండడానికి [పయత్నించారు కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆసలు బండారం 

బయటవడసాగిండి. విచ్చిదానిగా మండలి వాళ్ళను నమ్మించి ఆ చెరనుంచి 

బయట పడడానికి రెండు సంవత్సరాలు ఆమె పోరాటం చేయాల్సి వచ్చింది. 

మగపురుగంటే ఆమె కంపించి పోతుంది. మగవాడంటే చీదరించుకుంటుంది. 

మండలిలో వున్న రెండు సంవత్సరాల్లో ఆమె మానసికంగా పురుషుల అఘా 
యిత్యాలు సహించ) రోజులేదు. బహుశా ఆందుకే కాబోలు ఆమె మగవాళ్ళంటే 

ఆసహ్వించు కుంటుంది. పురుషు కపటపువలలో చిక్కి రకరకాల పరాభవాలూ 
బలాత్కా_రాలు సహించి ఆమె పవి|త మెన మనసంతా చెదిరిపోయింది. 

ఈ వృతాంతం వినగానే కన్య ఆగహావేళాలు కట్టలు తెంచుకుంది, 

సజ్జన్ కూడా ఆ దీనురాలి కరుణ గాథను విని చలించిపోయాడు. 

“ఈ దుర్మార్గాల్ని అరికట్టాలి. ఇప్పుడే పోలీసులకు రిపోర్డుచేసి అటు 
వంటి వ్యభిచార గృహాల్ని కూకటి వేళ్ళతో వీకెపారేయాలి” అని కోపంగా 
అంటూ సజ్జన్ వెపు తీరిగి- “నువ్విష్పుడే వెళ్ళి ఎవిధంగానై నా సరే ఈ ఆన్యా 

యాన్ని ఆటక ట్టించాలి'' అని గద్దించింది. 

బాబాగారన్నారు- “ఆలా చేసే ముందు పమాణాల్న సేకరించాలి. 

మాననికంగా ఇప్పుడా అమ్మాయి ఆస్వస్థురాలు ఆమె చెవ్పినది ఆసత్యం కూడా 

కావచ్చు”. 

“ఇటువంటి గృవోలున్నాయని నేను ఇంతకు ముందే విన్నాను” ఆన్నాడు 
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అనడుసోన్న విషయం తేలుసుకోండీ. కాని ఏదైనా చర్య తీసుకునే 

ముందు సాక్ష్యాధారాలు సేకరించాలి. ఇప్పుడాసత్యాన్ని బయట పెట్టాలందే 

ఆ అమ్మాయి మనకు నమ్మకమైన సమాచారం ఇచ్చేస్థితిలో లేదు”. 

బాబాగార్ని చూస్తూ సజ్జన్ అన్నాడు- శాప్పీర్వ సిద్ధిపొందిన వారు కదా 

ఎదుటివాళ్ళ మనస్సులోని మాటఇర్రే గహించేస్తాగు మీ ఆభ్మిపాయంచెప్పండి”. 

“ర్రామ్జీ, మీ ఆభిపాయంతో నా అభిపాయాన్ని పోల్బకండి. మీ 

దృష్టితో మీరు సత్యాన్ని దర్శించండి. యథార్థాన్ని [(గహించండి” 

శో కాసి యధార్థాన్ని తెలునుకోవడానికి మన దగ్గర ఏమి సాధనాలున్నా 

యని 1 ఈ కేసులో యధార్థాన్ని ఎలా (గ్రహించేది ౩” 

“ పయత్నం వల్ల, ఆలోచనవల్త". 

“ ఇటువంటి వ్యభిచార గృహాలున్నాయని నేను కూడా విన్నాను. చదివాను 

కూడా. వెద్ద పోలీసు ఆధికార్లను కలుసుకుని విచారణ చేయిస్తాను, ఇప్పుడే 

కర్నల్కి ఫోను చేస్తాను” 

'“ఆన్నగారికి నేను ఫోను చేని ఇప్పుడే వస్తాను” అని అంది వనకన్య, 

ఆమె లేచి వెళ్ళిపోలోతోంటే వారిస్తూ బాబాగారన్నారు ప్త "వుండమ్మా 

కాస ఆలోచించనియ్, పోలీసు అధికార్ల చేత విదారణ చేయిసానని ఇప్పుడే 

సజ్జన్ గారన్నారు, మంచిదే. చిన్న అధికార్త మద్దతుతోనే వాళ్ళీ పనులు చేస్తుం 

ఆ. వాళ్ళకు లంచాలు కూడా ముట్టుతూ వుండొచ్చు. వాళ్ళు కూడా విలాసం 

చేస్తూండొచ్చు. ఏమా[త్రం చూచాయగా వాళ్ళకు. తెలిసినా ఈ విషయంపెర్డ అధి 

కార్డు ఆక్క-డికీ చేరక మునుపే ఆ పాప దృళ్యాలన్నీ మాయంచేని వాళ్ళ పయ 

త్నాలన్నీ వమ్ము చేస్తారు. ఆప్పుడు రామ్జీ, మీరేమి చేయగలరు?” 

సజ్జన్ సభ్రుడయ్యాడు. పంజరంలోని చిలుకలా గింజుకలాడింది కన్య. 

చిరాగ్గా అంది- “ న్రీల పీడఇటువంటే ఆత్యాచారాలు జరుగుతున్నాయి. కానివాళ్ళు 

నిస్సహాయులై అన్నీ సహిసున్నారు. (పపం చానికంతా తెలుసు.....-... ఎమెనా 
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సరే దీనిక్కావలనిన సాక్ష్యాధారాలు సేకరించే పూచి నాడి. ఈ అన్యాయాన్ని 

ఏవిధంగానై నా ఎదుర్కొని తీరుతాను”, 

బాబాగారు నవ్యుతూ కన్యవె వు చూని అన్నారు- "ఎలా చేయడం !? 

అందరినీ వేరిస్తూన్న |వశ్న ఇదే”. 

“ముందు నేనక్కడికి వెడతాను. అక్కడ ఆడవారితో మాట్టాడుతాను” 

“మండలి మేనేజమెంటు నిన్ను మాట్లాడనివ్యలేదే ఆనుకో. అప్పుడు ఏ 
గా 

చేస్తావు +" 

“ఆది |పజాసంన వఐవాబాగారూ. అక్కడికి ఎవరయినా వెళ్ళోచ్చు. 
గ్ అ 

రావచ్చు” 

లాబా మళీ నవ్వుతూ అన్నాడు _ ''ఆది కాదమ్మా. ఎక్కడైనా 

దొంగ ఆందరికీ తెలిసేలా దొంగతనం చేస్తాడా ? నువ్వారవహస్యాన్ని ఎలా 

చేదించగలవు 1” 

ఆ మాటకు కన్య నీళ్ళు నమిలింది. మళ్ళీ తేరుకుని సమాధానం 
చెన్పింది. ''నేనక్కడికి ఓ సాంఘిక కార్యకర్తగా వెళ్తాను. కొన్నిరోజులపాటు 

ఆ వాతావర ణంలో వుండి వాళ్ళ తలలో నాలుకలా మసలుతాను. తర్వాత 

అక్క-డివాళ్ళే నాకన్ని విషయాలు చెప్పేస్తారు”. 

“ఉపాయం బాగానే వుంది. ఆలోచించ తగ్గదే. విమానాల మీద నుంచి 

కారప తాలు చల్లించిన వనకన్య నగరంలో ఎవరికి తెలినివుండదూ ? మండలి 

నడి పే వాళ్ళు ఒకవె పు వాళ్ళతో కలని మెలసి తిరగడానికి అవకాశం ఇస్తూ 

మరో వెపు నీకు తెలియకుండానే వాళ్ళ మన మలకు తాగ తగా మెలగండని 

చెప్పారనుకో. ఆలాగే జరిగిందంటే నెలలు గడిచినా నీకు రహస్యం పొక్కదు*. 

మధ్యలో సజన్ అందుకున్నాడు - “ఇందులో మరో ఇబ్బంది కూడా 

వుంది సత్యం తెలుసుకోవడం కోసం అసత్యాన్ని ఆయుధంగా ధరించడం ఎంత 

నరీప వృచితమా అని ?” 

ర్ర్/ 



“కీనిల్లో ఆనుచితం ఏమి వుందని ?” అంటూ బాబా అడిగాడు, 

“అనుచిత మే అవుతుంది. ఆసత్య మార్గంలో వెళ్ళి సత్యాన్ని ఎలా 

కనుక్కుంటారు?" 

బాబాగారన్నారు-*మీరన్నది నిజమే అనుకుందాం. కానిఈ ఆసత్యంలో 

ఎన్నిపాళ్ళు అబద్దం వు-దో అని మీరు. ఆలోచించండి. మీరో రహస్యాన్ని 
రాబట్టడం కోసం ఒక చోటికి వెళ్ళారు. దానివల్ల పదిమందికి లాభం చేకూరు 

తుంది. సంఘ (శ్రేయస్సును కాపాడిన వారమౌతాము. నీ రహస్యాన్ని కొన్ని 
రోజులు దాచి వుంచితే ఆది అబద్దం ఎలా అవుతుంది 1" 

“అబద్దం ఎలా అవదు బాబాగారూ 1? 

“సరే నాకో చిన్న సందేహం. ముందు దాన్ని నివారించండి. ఒక దొంగ 

సరుకు దొంగలించి పారిపోతున్నాడనుకోండి. మీరు పారిపోతున, ఆ దొంగనూ 

ఆతని వెనుకనే తరుముకు వస్తున్న ఓ పోలీసు వాజీ చూచారనుకోండి. మీరు 
దొంగను పారిపోవడం చూసారా అని పోలీసు మిమ్మల్ని ఆఅడీగాడను కోండి, 

ఆపుడు మీరేమని నమాధానం ఇసారు ”ః 

“చూకాననే చెపారు” 

“సరే బావుంది. ఆ దొంగ ఇంట్లో ఓవిల్ల వానికి సుస్తీగా వుంది, 
మందుకు ఆతని దగ్గర చిల్లిగ వ్యలేదు. వీల్లవాని [పాణాలు రక్షిందాలసి ఆశనికి 

ఎంతో పట్టుదల. ఈ అవస్థలో ఆ దొంగ మీ యింట్లో నే దూరాడు. దూరడం 

మీరు చూశారు “దొంగను చూశావా? అనిపోలీసుఆడిగితేమీశేమని జవాడి సారు?” 

సజన్ రెండు క్షణాలు మౌనం దాల్చి ఏదో గంభీరంగా ఆలోచిస్తున్న 

ట్లుగా వుండి ఇలా ఆన్నాడు _ “దొంగ నెతే నేను చూశాను కదా. లేదని ఎలా 
నిరాకరించగలను ? కాని ఆ దొంగ నిస్సహాయస్థితి కూడా గమనించతగిందే. 
దొంగకు శిక్ష విధింపచేని అతని పిల్లాడికి మందు మాకు కోసం ఆర్థిక సహాయం 
చేయగలను” 
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“మీరు బీదవాళ్ళనుకోండి. మీరు అతనికి ఆర్థిక సహాయం చేయలేరు. 

ఇతరుల్నించి సాయం ఇవ్పించగల సోమత మీలో లేదనుకోండి. మరపుడు ఏం 

చేసారు? ” 

“నేను ఆబద్ధం ఆడేస్తాను. అటునంటి దొంగను పోలీసు బారినుండి 

కాపాడడం నా తక్షణ కర్తవ్యం పుణ్యం. పాసం కాదు”, మధ్యలో కన్య ఠపీ 

మని జవాబిచ్చింది. 

“ఈ రెండు పరస్పర విరుద్ధమయిన సంభుటనలు. వీటిని వూహద్వారా 

ఎలా జోడించగలను ? దొంగతనం చెడ్డది. ఇది సత్యం. నా కుటుంబంలోగానీ 

మరో కుటుంబంలోని వ్య క్రి పాణాలు కాపార్తం. దానికోసం వుపాయం వెతకడం 

ఇది కూడా సత్యమే. కాని ఈ రండు సళ్యాలమధ్య హేతుబద్ద మయిన పొంతన 

లేదు” 

సజన్ గంభీరంగా ఆలోచిసునా? డు, ఎటా ఆలోచించినా మ్క్కు లెగడం 
a అత్ దా 

లేదు. ఆతను నిర్ణయం చెయ్యలేక పోతున్నా డు, 

ఉది9 క కంఠంతో కన్య ఆంచి _ “స “దో సంజూ దంలేని పసంగం 

[పారంభించావు. ఇప్పుడు కార్యాచరణలో చక ంబూలి కొని. 

“ఇది [(పసంగం కాదు కన్యా. బాబావ ఎదుడి మనసుల ఆవనీలగా 

PET ad కీ 7 ఈ ఖే > ఇ (| ల్ల అస్య న 

చదువుతారు. వారు సాష్షంం ఎపుడు చెపుతారా ఆని ఎదునుచూస్తునా 
జ ఉం త అ 

డా wa ఉక కీ స వాక్ ar జ Ru ట్స్ కు ఆంగం శు 

బాబాగారు ఆందయ*నా- సప అ ఈం ఎంవి చేవవ అ మ్యావరహాళ్చు 
5౬ కాం 

ఎవరో చికులుతున్నారు. తోన నంఘరణ రల. అవ్పనా ? కాసి రామ్ 

మరో విషయాన్ని కూడా తరచి మాడ. ఏ పరిన్ కీ పభ్రావంచేత స హృద 
"oe ౬ 

యంలో ఇంత ఆందోళన చేగ్వుడీ 3! 

Me, ph ఎ షు క 
“మీ ఆఅరాంగి ఆలాంద వాపికూపంళతి ;: ఎళించడేం మీకు రుచించదు. వ్ | 

ఆరేగా మీ ఆలోచన 1 నా మాటను కాదంకు చప్పండి”. 



పీ నూట నిజం” 

“మీ అఆర్భాంగికి బదులు మరో స్రీ అంత సావాసోపేతమైన కార్యాన్ని 
సాధ్రించిదనుకోండి. మీరామెను పొగడకుండా వుండగలరా ?'' 

కన్చేన్స వీరిని కూడా (పశ సిస్తాన. కాని గూండాల మధ్య యిరుక్కొని 

ఎక్క ట్ 

“వరి ఇంతమంది ఆబలలు గూండాలవల్లలో చిక్కు కుని వున్నారే. మరీ 

వాళ్ళ గతి ఏంకాను ? నాలాంటి పాణం వాళ్ళకు లేదా ? నేను ఎలాగైనా ఆరా 

తీసి తీరఠతాను, నా ఇంట్లో ఇలాంటి అత్యాచారాలు జరుగుతోంటే కళ్లారా 

చూసాను. అప్పుడు నాకు కలిగిన ఆవేదన ఈ ఆన్యాయాన్ని వూర్తిగా రూపు 

మాపాలని సవాలు చేసోంది. ఇటువంటి గంభఖీర వ్యవహారంలో వేదాంతిలా 

కూర్చుని మీనం మేషాలు లెబ్బ వెట్టడం నాకు నచ్చడం లేదు సజ్జన్ నేను నీకు 

భార్యకాక ముందు నీ సహాయాన్ని ఆర్థించడానికి వచ్చాను. ఆప్పుడు ఎంత 
ధర్మా లినివేశంతో నా పనికి వూషకున్నావు. ఆదీక్ష్షంతా ఎక )_ డికి శోయిండి?” 

కన్య చాల ఆవేశంలోవుండి. పొద్దున్నే ఫలవోరాలు చేయాలన్న యోచనే 

మానేశారు. బాబాగారు [పళాంఠగంగా అన్నారు _''కేవలం ఆవేశం _పదర్శించడం 

అవివేకం ఆమ్మా. పనిచేసేప్పుడు కూడా ఆలోచించడానికి బురలో ఓ భాళీ 

చోటు ఎప్పుడూ వుంచాలి. ఆది లేనిదే ఏకార్యం సిద్ధించదు. మీవారి అనుమానం 
కూడా నిజమే, వారి దృక్పథంలో పొరపాటు వన్తుందేమో ఆన్న వుద్దేశంతో 

ఆయనలో ఉదేకాన్ని తెవ్పించడం కోసమే నేనలా అన్నాను ? ఈ అంటూ 

సజ్జన్ వైవు తిరిగి “రామ్జీ ఇప్పుడు మా (ప్రశ్నకు సమాధానం చెపుతాను, 
అబద్ధం ఆనేది మన సాధ్యం కాదు. గమ్యంచేరు కోవడానికి అదొక మార్గం 

మాత మే. ఆది ఇంతకన్న ఓ ఏళాలమెన సత్యంతో సంబంధం కలిగివున్న పుడు 

మనం దాన్ని (గ్రహించవచ్చు. కొంచెం అబద్ధం చెప్పడం ద్యారా పరోపకారం 

చెయ్యడం సాధ్యం ఆయితే అది సత్యసంగత మే అవుతుంది. పుణ్యమే 

అవుతుంది. పరోపకారం పుణ్యం పరవీడన పాపం అని వ్యాసులవారు చెప్పింది 

అతరాలా నిజం” 
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“ఆలాంటప్పుడు హింసకూడా పుజ్యమేకదా” అని సజ్జన్ (పళ్నందచాడు. 

"గీతలో చెప్పిన ఈ మాటా నాకు వుచితంగానే కనపడుతోంది. ఉద్దేశ్యం 

గొప్పది ఆయితే త్యాగం చేసేటపుడు హ్ంస చెయ్యాల్సి వచ్చినా ఆది పుణ్యం 

కీందేజమ”. 

* గాందీ జీ దాన్ని వ్యతి రేకీంచే వారు కదాః” 

“చేదే, పిరికివాని ఆహింసకన్న ధైర్యం కలవాని హింసే గొప్పదన్నా 

రాయన. ఒక జీఏని రక్షించడం ఆనేది గొపు వుద్రేశ్యం. వరైనా నిన్ను 

చంపాలని పగపట్టినప్పుడు అతనితో పోట్లాడాలి. ఆడవాళ్ళతో వ్యాపారం లేన 
ఈః ఘరాగా దొంగల్ని ఛె రః రగా ఎస్రి a రామ్బీ” 

"ఆ సేవా మండల్ ఎక్కడుంది? నేనవ్వాశి ఆక్కడికి వెడతాను" ఆంది 
అక ల్ కన్య 

"ఇవాళ మీరిద్దరూ కలిని వెళ్ళ ల శేను చైపా.నని చెప-ండి. మీరు 
మూ. జ ప్ 

ఆక్క_డికి అంగాగం వెళ్ళింది హెళ్ళ సు: a SC WIN PREG OE 

వందో రేం.” వందలో వాళ్ళ మనా. చ చకాంత పగెస్థతినె విద 

షా క బగ్గ కూతి యౌ అక్ స. డక కకత వక్తి 

వోతూూ నేలలో పకారమై ఒియినే ముక్కూ; కళ్ళూ, సంచులూ, తల 

జుటూ, తసిపోయిన తన ఒడిసగారి దృశ్యం కన్య వ ముందు నిలివింది 

అది జ్ఞాపక. వాగానే అమె యం తంలా ని". పోయింది. ఆడవాకోంతా కాలి 

పోయి ఆమె ముందు కుప ప్నులు  కుప్పులుగౌ wats sew rere 

చాచాతిలా ఎ ర. వారుడి, గనం ఆసాడన. ఎ కంపించి హోయింనీ, మళ్ళ 

పెంకి లంత కాయి బనుశంది మనమును, అమె ఇవాళ కొత 4 ఒత్యాన్ని తన 
జ. 

జీవతం ఆడే కౌంనుకు ముడి; ఏకం. 
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44 
మహాశయా, 

శ్రీమాన్ బావా రామ్జీ ఆశ్రమానికి వారు చేసే మవా_తర సంఘ సేవా 

కలాపాల్ని చూడడానికీ విచ్చివారకి వారు చేసే అమూల్య చికిత్సా విధానాన్ని 

పరిశీఠించ డానికీ అప్పడప్పుడు వెళ్ళి చంగునికో నూలు పోగన్నట్టు యథాళ కి 

సాయపడు చున్నాము, ఆ|ళ మాగీకి అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి వచ్చిన సందర్భంలో 

తమరు కూడా ఆనాథల పాలిట కల్పవృక్షంగా ఎంతో మందికి ఆశ్రయమిచ్చి 

వారికి ఆనేక రకాల సేవచేయు చున్నారని తెలిసినది. నారీ లోకానికి మీరు 

చేస్తోన్న సేవ గురించి బాబాగారు చెప్పగా విని పరమ-నందం కలిగినది. సంఘ 

నేహాక్రయా కలాపాలంటే నాకు ఎంతో ఆస క్రి. మీరు మండలికి చేయుచున్న 
వను గు ర్రించి దీగితో ఓ వంపరూపాయల చెగు. జతపరచి పంపుచున్నాను. ౮ 

వడ - 4 
క దయచెసి స్వీక రించి మన్ముల్ని కృతార్థులు చేయ వలసిందిగా కోరుచున్నాను, A 

ఇటు 
ణా 

వనక గా వర్మ 

లేఖ, లేధతోపాటు చెక్కు చూడగానే మండలి ౧౫ - ,రోర్మిగారికి 

ఆనందం కలిగింది. కృతజ్ఞతలు తల్బడానికి ఆయనే స్యయంగా విచ్చేసాడు, 

సజ్జన్ అయన సతీవణి నారీలోకా'కి చేస్తున్ను సేవను ఉగ్గడిసూ చాలా దాలా 

మాటలు పలికాడు. మాట: సందర్భంలో మండల్ని ఓ సారి చూడాలన్న 

కోరిక్ బయట వెట్టిండి కన్న ఇది మా మహద్భాగ్యం అన్నాడు మండలి 

శెకటరీగ రు. నర్నాడు శెకటరీగారే సరసంగా వచ్చి కన్యాదేవిగారిని తీసు 

కెళ్లి చూవించడానికి నీక మెందీ 

ధాన్యం రాసులతో సింశీ జనస ర్థంతో ఎ౨సురుకున్న ఇరుకు జజారు, 

వీపుల మీద ధాన్యం బస్తాణు వేస్తుక.ని రోడ్డు రెండు వెపు౭ నుంచి నడు సోన్న 

కూలీవండు, తోపు = విళ్శమిన బనైెెలు వేసుకుని జీవచ్చవాల్లా లాగుతున్న 

కూలీలు, అక్క డ మూగివున్న జనంలో (పతి ఒక్కడూ ఏదో పనిచెస్తున్నాడు 
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ఖాళీగా ఒక్కడు కనపడలేదు. ఎక్కడ చూనినా హడావుడి. చొక్కా, జాకెట్, 
ఓణీ, గాంధిటోపీ, భుజం మీద ఆంగవస్త్రం, ఓ౬ంటీని కప్పుతోన్న చేతులు 

లేకుండా బసీను ఆకారంలో కుట్టించుకున్న చొక్కా, మోకాళ్ళ వరకు దోపు 

కున్న పంచె, ఎన్నాళ్ళు తొడిగికా ఆరగని కిరు) చెప్పలూ- వీటిని తొడు. 

కున్న వాళ్ళే అక్కడ ఎక్కువగా కినపడు తున్నారు. ఏ మూల చూసినా 

ధాన్మమే. తోపుడు బళ్ళూ, లారీలూ; మైక్ లా ఆవులూ, అంటో 

తులూ, వ్యాపారంలో మునిగి పోయివున్న ర ఫ్. రోడ్డు మీద 

వున్న గు..ఓలూ మిట్టలూ దాటుకుని సజ్జ కారు ముందుకు పరుగెత్తుతోంది. 

ఇంతలో శకటరీ ఇరు ఎవమ చేతివైపు "టి ఇంబికప ప్పు వైపు సౌంజ్ఞ చేసాడు. 

అక్కడో పెద్ద నైన్టోర్టు కనిపించిది. ఇంతలో శెకటరీగారు తన దూర 
దృష్టి. పరోక్షంగా పొగడు కున్నాడ = “మూడు పిట్టగోడల మీద ఒకొక్క. 

సె బోర్డు పెళ్టించానండి, ఎందుకో తెలుసొండి? దారిన పోయేవాళ్ళ దృష్టి 
తప్పని సకిగా వాట్ మీద పడుకుందనీ. ఆదీకాక మాసంస్థ మరీ ఆంత బహి 

రంగం కాకా ఓ రాటు కూడా అభిసోందనుకోండ్. నాకు పరదా అంటే 

న జట్కా లూ 
} 

చాలా ఇష్టం మా మండలికి శీలమూ, చరితా ఈ రెండే పట్టు కొన్ములనుకోండి, 

ఈ '.డలికో కార్యకర్తగా చేరి —_ ల్ల త-రాలుకావసోంది. 

చందునికై నా మస్నవుంటుందేమో కాగి మా సేవా మండలిలో పనిచేసే 

చా చముఖుఎస మ్మాళం నువ్వుగింజ లో కూడా మచ్చలేదంటే 

నమ్మండి” 

ఆప్పటికి కారు ధాన్యం మండీ వాటి ఎకమచేతి రోడు మీదకు వచ్చే 

నింది. ఎదురుగా ఓ సినిమా థయేటరి, ఓ చిన్న బజారు వచ్చింది. ఆది దాట 
గానే కారు ఎడమవెపు ఓ సందులోకి 83గింది. సందుమలుపులోనే “శ్రీమతి 

సుందర్ నీవీ దౌతవ్య జొషధాల: యంో తాజికాయంత అక్షరాలతో రాసి వున్న 

ఓ పెన్ట నెను బోర్డు దానికి అముకనే ఫ్రెంద్స్ దేరిడింగ్ కార్పొరేషన్ ఆంటూ 

మరో నెను బోర్డు కసప పడింది. మళ్ళీ ఓచేంర్ చుకాఖం. డాని పక్కగానే పసుపు 

రంగు పూసిన గోడల మీక “మహిళా నేనా మండల్” భవనం. గోడలన్నీ 
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చిన్నవీ పెద్దవీ సెజువారీగా సైనుబోర్టులతో నిండిపొయ్యాయి. గేటు మీడ 
మండలి వేరూ, కుడివై పుగా పొడుగాటి నైనుబోర్డు మీద శ్నెకటరీ, మండలి 

పోషకుల పేర్లూ, ఎడమచేతి సైపుగా మరో నెనుబోర్డు మీద మండలి ఆశ 

యాలూ, ఆదర్శాలూ మొదలై న వివరాలు రానివున్నాయి. సైను బోర్డులు తగి 

లించగా మిగిలిన చోటులో "య, తనార్యస్తు పూజ్యంతే రమ త్రేతత౦ దేవతా” 
ఆంటూ దేవనాగరి లివెలో వెద్ద పెద్ద అక్షరాలతో రాసివుంది. 

గేటు తీని లోపలికి వెళ్ళగానే ముందు ఆఫీసు రూమూ అక్కడ ఓ 
ముసలి అక్కౌెౌం టెంటు పక్కనే కూర్చున్న ఓ త్రీ కనిపించారు. వయసు 

ఉడిగినా షోకుగా నీటుగా ముస్తాబై. వుంది ఆ స్తీ ఆమె గోధుమ కత్తుగావుంది. 

ముఖం, చేతులనిండా స్పోటకం కోసిన మచ్చలు, సీళం రంగు చఛీకిరి కళ్ళకు 

అడ్డంగా ఓ రంగు ఆద్దాలజోడు. కనురెప్పల వైభాగం, కిందిభాగం నల్లగా 

మేహం వచ్చి నరోగి కళ్ల తీరులా వుండి. జుటు తెలుపు తిరిగితే రంగు పట్టించిం 
ఆ 

చ్ వాళ్ళను ప రా దేమో బూడిద రంగుగా వున్నాయి ఆమె తలవెంటున 

ఖాదీ వస్త్రధారిణి ఆయిన ఆమె పళ్ళు ఇకిలిసూ లేచి నిలబడింది ఆమె ఇకిలి 

సుంటే కాచురంగుగా గారపట్టిన ఆమె చిన్న పలువరస కసిపించింది. ఆమె 

చూపూ నప్తూ చూసోంటే సజ్జన్ కి కడుపు వేవేసివంత పసి ఆయింది, నుదుటి 

మీద కుంకుమా, పావిటలో నించూరం పులుముకొని తాను ముత్రెదవన్నట్టు 
ముందే పరిచయం చేసింది. ఆమెజి వెప్పు చెయ్యి చూవిసూ సజ్జన్ వెప్ప చూసా 

ఇకటరీ ఇలా పరిచయం చేసాడు. "పీరు శ్రీమతి భఛనన 
ల రా;;వె దుక్గరాలు. నుంద ర్ ది 

q 

pn 

తీ ళ్ . ఆ బద న కా భో న. = అర్తం re న్లో న్నే ౮ జట ఈ వు అధఎతురాలు మా మండలికి బడి సలహా నహకారాలరితోన ఇన, డచేనే 
గ తే 

కు శ a ఘు దే ఆని శ Coal ల్ త్ తలి 
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గారి కోరిక [పకారం ఆకార్యక ర్రలంతా సంస్కృృతక్లోకాలూ, కొన్ని భజనలూ 
గానం చేసారు. తర్వాత కుట్టుపని గది, ఆల్రికా నేతా వున్న గదీ, సంగీతం, 
నృత్యం, నేర్పుతోన్న గదులూ, తర్వాత ఆయుర్వేద శాస్త్రం, ధర్మశాస్త్రం 
బోధించే గదులూ మొత్తానికి అన్ని గదులూ వరుస వరుసగా చూపిందాడు 
శకటరీ. చదువుకొనే వాళ్ళూ, వృ తిపనులు నేర్చుకుంటూ వున్న వాళ్ళు 
సుమారు ఓ యాభై మంది వున్నారు. నవయువతులూ, యువతులూ, ముప్పయి 
సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళూ అన్నిరకాల వయసు క లవాళ్ళూ వున్నారు. 
వీళ్ళంతా పనినేర్చు కోవడానికి ఇక్కడికి వస్తారు. వాళ్ళందరికీ వాళ్ళ వాళ్ల 
నె పుణ్యాన్ని బట్టి రోజు కూలీ పంచుతారు. సంగీతం, నృత్యం నేర్చుకునే వాళ్ళకు 

మాతం ఈ నియమం వర్తించదు. ఆయుర్వేదం, ధర్మళాస్త్రం ఆభ్యనించే 
వాళ్లకు ఇక్కడ చోటులేన కారణంగా పక్కనే వున్న బౌషధాలయంలో శిక్షణ 
తరగతులు ఏర్పాటు చేసున్నారు. ఆమె బొతార్యాని కొనియాడుతూ శ కటరీ 
ఓ అదు నిమిషాలు సోతం చేసాడు, 

సంస్థ పనిచేసే తీరు చూని సజ్జన్, కన్యా ముగ్గులయ్యారు. ఇంత 
సజావుగా చక్కగా నడివిస్తోన్న సంస్థలో వాళ్ళు వెతుకుతూ వచ్చిన నరక 
కూప అకణాలు ఎంత గాలించినా ఎక్కడా కనవడ లేదు. ఎన్నెన్నో విధాలుగా 
మండలికిసాయం చేస్తానని కన్య వాగ్ధానం చేసింది. తిరిగి వెళ్ళిపోతూ కన్య 
తనలో తాను ఆనుకుంది. “ఆమె వచ్చిదై నాఆయివుండలి, లేదాఇదకూపీ త్రీచు 
డానికి అంత సురిభంగా ఆందని సంస్థ అయినా అయి వుండాలి. (పపంచం 

ఎంతలోతు కలది! దీని లోతును కని వెట్టాలంటే నగజంగా చాల ధే ర్యం కావాలి” 

ఈ సంఘ1న జరిగిన తర్వాత మండలి గురించి కన్య ఎప్పుడూ (పత్యే 

కంగా (పస కి తీసుకు రాలేదు. శ కటరీ కన్య దగ్గరకు అప్పుడప్పుడు వస్తూ 

పితుండేవాడు. కొద్ది రోజులు నుంచి ఆతను సజ్జన్ దగ్గరకు రావడం మొద 

లెట్టాడు. కొన్ని పర్యాయాలఆయితే ధనవతీదేవి రాజవై ద్యను కూడా వెంట 

బెట్టుకుని సజ్ఞన్ని కలుసుకున్న సందర్భాలు వున్నాయి. 
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ఓరోజు సజ్జన్ బావాగారతోమండలి విషయం (పస్తావస్తూ "మీ వచ్చామె 

చెవ్పిన లక్షణాల్లో ఏ ఒక్కటి కూడా మాకక్కడ 

చెప్పాడు. 

బాబాగారు నె త్రిగోక్కుంటూ “ఆక్కడ ఏదో వీగకలయం  నుష్నట్టు 

నాకు గట్టిగా నమ్మకం కలుగుతోండి. ఆమె ఎన్నో సంగతులు. చెప్పింది, 

అవన్ని ఈవో కల్చునలసి కొట్టిపా రెయ్య డాస్కి వీల్లేదు” ఆన్నాడు, 

అన్న కూతురినే వుంచుకున్న ఓ పెద టోకు ధాన్యం వర్తకు- పేరు 

చెప్పాడు బాబా. కుట్టుపని నేర్చుకోవాలని ఆమెను నిర్భంధంగా సెవా మండలి 

పంపించడం, ఆక్కడ తను ఆమెతో అనెతక వ్యాపాఢం సాగించడం. పాపం 

ఆ అమ్మాయిని మండలి వాళ్ళు పెట్టె తిప్పలు ఆంతా ఇంతా కాదట. ఆశ్రమంలో 

చేర్సించిస విచ్చామె గురించి కూడా మరికొంత సమాచారం తెలినిందట. 

మండలిలో చేరగానే ముందు దర్మళాస్త్రం ఆమెకు నూరిసోని గృహిణీ ధర్మం 

ఆద జాతికి అన్ని భర్మాలకన్న మిన్న ఆని నెమ్మదిగా బోరించే వారట, 

పురుషనికిమల్లే స్త్రీకి కూడా ఒకటి కన్న ఎక్కువగా వివాహాలు చేసుకోవ 

డాసికీ భ ర్రల్ని మార్చడానికీ ఆధికారం వుందనీ, ఆర్య సం|పదాయం _పకారం 

శ్రీ తనకు నచ్చిన వరుని ఎంపిక చేసుకోవ డానికి పూర్తిగా స్వేచ్చా 

స్వాతం్యత్యం ఇసాంనీ ఇలాంటి మాటలు ఆమె బు, రకు [కమ [క మంగా 

పట్టించారట. విచ్చామె మొదలే ఆనాధ ఆవడం వల్ల వాళ్ళ బోధనలకు- [ప్రభా 

వానికీ సులభంగా లోనయింది. ఓరోజు మండలికి పక్కనే వున్న ఓ గదిలోకి 

ఆమెను తీసు కెళ్ళి ఇఆక్కెడ ఓ యువక కునితో ఆమెకు పరిచయం చేసారట. 

ఆ గడి పరికు భంగా వుండడమేగాక గోడకు రాధా కృష్ణుల (పణయ స్నా 

వేకాన్ని తెలిపే ఓ పటం కూడా తగిలించారట ఆ పటం ఎదురుగా వాళిద్దరినీ 

నిలబెట్టి తమ యిద్దర్ మధ్యవున్న రహస్కాల్ని మూడో వ్య కికి తెలీకుండా 

కాపాడుతామని వాళ్లలో [ప్రమాణం చేయించారట. విచ్చామె స్వేచ్చా పూగ్వకం 

గానే శరీర సౌఖ్యం “యిచ్చిందట ఆ యువకునికి. తన గతించిన ఫిషాద గాధంతా 

అమె ఆ నవయువకుసికి విన్నవించుకుందట. ఆయువకుడు పది రోజులు 
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వరుసగా ఆమె దగ్గిరకు వస్తూ అకస్మాత్తుగా రావడం మానేసాడట. కొన్నాళ్ళ 

తర్వాత మరో రోజు ఆమెను ఆగడలోకి రమ్మని పిలిచారట. ఆమె వెళ్ళిందట. 

అక్కడ ఆతనికి బదులు మరో వ్యకి పున్నాడట. వాళ్ళిద్ద దిని రాధా కృష్ణం 

జంట ముందు నిలబడి పమాణం చేయమని చెప్పారట. విచ్చామె అలా చెయ్య 
డానికి నిరాకరించిందట. నేను వేశ్య కావడానికి ఆంగీకరించనని ఆమె ఖండి 

తంగా చెప్పేసరికి ఆయన ఆమెను బరాడ్కారం చెయ్య బొయ గట. ఆమె 

అరుపులూ పెడబొబ్బలూ మండలి గోడలు దాటి బియటికూడా ఏవించా 

యట. ఆరోజు నుంచి ఆమను పొకాళ గృహ అలో బంధిఎవి వేశా” ఆక్కడే 

ఎంతో మంది వెళాదిక కామతృష్టకు ఆమె బలి ఆయిందట. జలాతా.,. రం 

చేసే వ్యకుల్లో పోలీసు శాఖ వ్యక్తుల కూడా తరుచుగా వస్తుండే దారట, ఆక్కడే 
ఆమెకు సుఖరోగం సంపా వించింవట. మండలి హతా? గలా రెండు 

వెద్దగదు లున్నాయనీ, మండలి ఆజ్ఞల్ని ధిక్కరించిన ఆడవాళ్ళను. అక్కడ 

తల చేసి ఆకే వాళ్ళను బలాత్కారం, మానభంగం చేయడానికి 

పో9దృలం ఇచ్చి వాళ్ళ ఆత్మలకు తగెినశా సై చేసారని వచ్చామె చెవ్పీందట 

మండలి ఆజ్ఞల మేరకునడుగకుంటోన న్ని జడ పడుచులు డు త్రెగువలుగాచలా మణి 

అవుతూ ఇతరుల మీద అధికారం చెలాయిస్తారుబ. ఆక్కడ వున్న కార్యక ర్రల్లో 

వాళ్ళకా వాళ్ళకూ పరస్పర ర్ విద్వేషం, అసూయా, దుగాళా వీటి కారణంగా 

వాళ్ళంతా మండలి ఆధికారులకా ( ల C ¢ ముస్య వాళ్ల క కోరిక |పకారం 

పవ రి రిసూ వుంటారట. మండల ఆజ్జలు ధిక, బారస్న నమ్మకం కలిగించిన 

నెరజాణల్ని మేజి సిటు సమక్షంలో వోజకుపరిచి వర్ణాంతర వివాహాలు చేసు 

కున్నట్టుగా నం ల సాశ్యాధారాలతో _పభుతకం కళ్ళలో దుమ్ము కొడకతారట. 

తిరుగుబాటు చేసే స్రీలకు తగిన ళా సిచేయడానికి వాళ్ళకు ఎలాంటి శిక్షవిధిం 

చాలి మొద లెన నిర్ణయాలు శ్రీమతి ధనవతీరాజవైద్య కిటూ మేనత్త కలిని 

చేసారట ధనవతి శెకటరీ కన్న పావిష్షిదనీ, ఏ పిళ్ళ దరూ కలి సి మండలి రాజ్యా 

నికి మకుటంలేని రాజూరాణిలా నరంకుళంగా పరవః లిసున్నారనీ వాళ్ళ దమన 

కత్తికి అక్క. డ ఆడ వాళ్ళంతా ఏమీజేయలేక మౌనంగా సహిస్తుక్నారని ఎంతో 

జాలిగా చెప్పిందని బాబాగారు సజ్ఞసకు తెలిపాడు. ధనవతికి ఓ పక్ మాలిన 
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ముసలి భర వున్నాడనీ ఈమె వేసే ఎంగిలీ మెతుకులకు అకపడీ ఆతను ఏమీ 
పట్టించుకోనట్టుగా వుంటాడనీ విచ్చామె బాబాగారికి చెప్పిందట. 

ఆ కన్నీటి కథవినగానే సజ్జన్ చలించిపోయాడు. ఏదోవిధంగా ఈ 

రహస్యాన్ని ఛేధించాలన్న పట్టుదల ఆతనిలో గాఢమైంది, కర్నల్తో ఈ 
విషయం గురించి ఆశను సం|పతించాడు కూడానూ. మండలి గురించి కర్నల్ 

కూడా ఇంతకు ముందు కొన్ని పుకార్లు విన్నాడు. ఇెకటరీ పూర్తిగా అవినీతి 

పరుడసీ ఆనరక కూపంలో కాలు పెట్టవద్దని కర్నల్ సజ్జన్ కి హితవు 

లెప్పాడు. 

రౌని రహస్యాన్ని రాబట్టుదామన్న పట్టుదలతో సజ్జన్ ఆ మాటలు చెవిని 

పెట్టలేదు. ఆతని గుండెలో రగుల్కొన్న చిచ్చు వాళ్ళ బతుకుల్ని బజారుకు 
ఈడ్చేవరకు అరేలా లేదు. ఆయితే తన పధకం వివరాల్ని ఆతనెవరి ముందు 

బయట పెట్ట లేదు. వన నక న్య పేరిట రెండు మూడు పర్యాయాలు రెండు యేలై లు 

పంవించాడు మండలి శెక్రటరీకి చందా రూపంలో. ఆంతే, ఇదేదో బంగారు 

విచ్చుకలా వుందని శెకటరీ సజ్జన్ వెంటపడటం పారంభించాడు. తరచూ 

ఆతద్లీ కలుసుకోవడం మొదలెట్టాడు. ఓ పర్యాయం మండలిలో వుపన్యాసం 
ఇప్పించేందుకు కన్యను కూడా ఆహ్వానించి తీసు కెళ్ళాడు ఇ కటరీ. కన్య పెద్దమ్మ 

ఇంట్రో నడ.పుతోన్న స్కూలుకు వెళ్ళీ సమయంలో 3, (కబరీని రహస్యంగా 

కన్య విలివించినట్టుగానే ఇంటికీ విలివించాడు సజ్ఞన్. శెకటరీ రెక్కలు కట్టు 

కుని సజ్జన్ పారాంముళద వాలాడు, ఆతను వాలే వేళకు చుట్టూ [బాండీ 

సీసాలూ ఆంతా సరంజామా పెట్టుకుని కూర్చున్నాడు సజ్జన్. శ కటరీ రాగానే 

ఆడిగాడు. ఏమిటి యిలా వచ్చారు ? ఆన్నట్టుగా. 

“ఏమీళేదండి. దేవిగారు ఎందుకో రమ్మనమని కబురుపెట్టారు. ఈ 
వేళకు తమ యింటికి రావలసిందిగా వాగ వర్తమానం పంపించారో ఆంటూ 

శక్రటరీ సంజాయిషీ చెప్పుకున్నాడు. 

“ఆమెగారు లేరు. బహుకా ఏ దెనా అవసరమైన పనిమీద బయటి! వెక్టి 
వుంటారను కుంటాను. రండీ ఇలా కూర్చోండి. వస్తూనే వుండొచ్చు. తర 

శ్ర అమృతాన్ని కాస సేవించండి ఆని సజ్జన్ గ్లాసు అందించాడు. 
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హ్హ్ హ్హా అంటూ నవ్వుతూ “అబ్బే లేదండి. తాంబూలం, పుగాకు మినవి 

మరేమత్తు పదార్థాన్ని నేను ముట్టనండి. రామ రామ” ఆంటూ లెంవలు వేసుకు 
కున్నాడు శకటరీ. 

“అరే. దాల్గేవయ్యా నువ్వూ, నీర శ్రీరంగసీతులూ! స్వర్గంలో వుంటూ 
ఆపేకాసర్! ఆంటే భయపడళావు. ఆటేనమ్* జమ్ సేవించనని మవో నింగి 

నాదాలూ మాట్టాతున్నావ్” ఆంటూ కొద్ది సేవటిలో శకటరీని బుట్టలో వేసు 
కున్నాడు సజ్జన్ . సజ్జన్ వాక్ళాతుర్యం కన్న ఆతని ఆభిజాత్యం చూసే నిజ 

స్యరూవాన్ని బయట వెటాడు శకటరీ. తన మారం, వనక న్య మారం వేరు 
“ సు a "మ. 

వేరనీ ఎవరి ఉష్టపకారం వాళ్ళు నడుచు కుంటామసీ మాటల సందర్భంలో 

సజ్జన్ సనా పని నమూ గా సంనుసేవ ఇటువంటి నాటకాలు తను 

ఆడుళుంటాననీ చెప్పాడు తన జీవితంలో జరగిన రొమాంటిక్ సంఘటనల్ని 
పన్న పీ లేనివీ కల్పించి అతనికి చెప్పాడు సజ్జన్. తాను ఇంట్లో స్టూడియో వెట్టి 

న కస్తం మతం (పకారం స్వర్గంలో వుండే సీటికొలను. [ప్రళయం 

తర్వాత జీవులంతా మహమ్మదు [| ల గ్ దగరకు చేరతారని, ఆప్పుడు వాళ్ళ 

ఆత్మ లూ ఎంతో దావాంకొని వుంటాయనీ ; పవిక్త్ర వాళ్ళకు ఆ కొలను నీరు 

భాగిసా గాడ్తని ఆంటారు. 

వ కాటా దగ్గర వున్న ఓ బావి. ఇబహీం పవక కుమాఊడెన 

ఇస్మాయిల్ ఆమితంగా' దహీ ్ పకతో వార పడుళూ కాళ్ళతో మట్ట తొలగించు 

తోంటే నేలలోంచి ఓ జల అకస్మా త్తుగా లేచిందసీ ఆంటారు. ఎక్కడికో వెళ్ళిన 

ఆతని తల్లి హాదిరా తిరిగరాగా కొడుకు సీటిలో ఆడుకుంటూ వున్నాడు, 

అతని పక్కగా నీరు పవాహాంలా పారుతోంది. ఆ వింతను చూడడానికీ ఆ 

చుట్టుపక్కల వూళ్ళ వాళ్లంతా వచ్చారనీ దానికే ఒక బావి ఆకారంగా నిర్మించా 
రని అంటారు, ఈ బావి నీరు చాలా పవి|త మెనదశి మహమ్మదీయుల నమ్మకం, 

వాజ్ యాతకు ఆంటే మక్కా యాకు వెళ్ళిన యాశతికులు ఆ బావి నీటిని 
తమ తమ దేశాలకూ నగరాలకూ తీసుకుని వెళ్ళి కాశీ నుండి గంగను తెచ్చినశ్రే 
ఐంధుకోటికి తీర్థంలా పంచడం ఆదారం. 
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దాని పేరిట ఎంతో మంది సుందరీ మణులను వశం తేసుసని ఆనుభఏంచానని 

చెప్పాడు అటువంటి సౌఖ్యం కోసం ఆపసరం అయితే వందల రూవాయలు 

ఖర్చు చేయడానికి కూడా తను వెనుకాడననీ చూచాయగా శక టర్రీకి చెహ్పగు. 

శక్రటరిగారు ఆడ.సులో కాలు వేగాడు సజ్జన్ మాటలు శె కటరీగా:రని 

బోలా కొట్టించాయి. ధనవతి కూడా సజ్ఞన్ని వచ్చి కణునుసండి. ఈ సంషు 

టన జరిగిన రోజు నుంచి వనకన్యను కలుసు కోవడం మానేసారు, సజ్జన్ తోనే 

తిన్నగా రాకపోకలు ఎక్కువ చేసారు, 

ఓరోజు మధ్యాహ్నం భో జనానికిసజ్ఞన్ని అహ్వానించిం ది ధనఒతీళాన్హి 

ముండు కొంచెం సందేహించినా చివరికి వెళ్లడానికే తీర్మానింప కున్నాః. సజన్. 

ఆరోజు కాని వాళ్ళ తంతం ఆంకా అతనికి తెలిసిరాలేదు. శ్రావుతి సుందర్ 

బీవీదౌత వ్య బాషధాలయానికి, మండలికి మధ్యవున్న ఫెండ్స్ టేఫవంగ్ 

కార్పోరేషన్ భవనం మండలిళోకి పురుషులూ, స్రీలూ వెళ్ళి రావడ"చకీ 

దారిగా వుపయోగించ బడుతోంది. ఆసలు ముది షేరు మార్కాటు. సంబంధం 

చిన సంస్థ ఆయినా మండలి హోషకుసిగా వుంటోన్న ఓ వెద్ద షావుకారు 

తాలూకు కొంత మంచ సుమాసాలు అక్కడ పసి చేస్తుంటారు. జ అమ్మకం 

కొనుగోలు అక్కడ నామమా(తంగా జరుగు తుంటుంది. అదొక వంకగా పెటు 

కుని మండలికి వళేకళ్ళూ వచ్చే వాళ్ళూ ఆమా రాన్ని వష. 

డాసకి అది సుశువుగా వుంటుంది. ఈవాం గుండానే సజ్జన్ లోపలికి వెళ్ళాడు, 

లోపలికి వెళ్ళగానే ఆతనికి ఎదురుగా మూడు గిడపలున్న ఓ గట కనివించిండ, 

ఆ గదిలోంచి మూడు చిన్న గదులు ఓక యిటుక మం౬౦తి' కట్టి వున్నాయి 

సుందర్ దౌతవ్య కొషధాలయం, నె: డ్స్ బేరింగ్ కార్పొరేపన్, 

చేవా మండలి లోపలగా ఓఉకదానిలోంచ ఇంకొక దానికీ వెళ్లడానికి 

తలుపులు యేర్చాటు చేని ఒకే బిల్లింగు కింద కట్టారు. శ్రీమతి ధనవతి వైద్య 

సజ్జన్ ని ఓ గదిలోకి తీసు కెళ్ళింది. ఆ ఆ గదిలోంచి చూసే మషాలా సీఐ మందలి 

లోని కుట్టుపని గరీ, అల్లికగది మొల న గదుల్లో ఎవరెవరు Es బో కరీ 

ఏమేమి చేసోందీ సషంగా కనపడ తుంది. సజ్జస్ని ఆక్క డ కూర్చోబెట్టి లోఎలకి 
వ ల 
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వెళ్ళింది ధనవతి. వెళ్ళిన కొద్దిసేపట్లోనే తిరిగి వచ్చింది, కిటికీకి దగ్గరగా 
కూర్చోన్న సజ్జన్నిలేవి మరో కిటికీ దగ్గరకు తీసు కెళ్ళింది. ఆ కిటికీలోంచి ఓ 
గది కనపడుతుంది, దాన్లో పరి పన్నెండు మంది స్రీలు కలిని టీ తాగుతున్నారు. 
వీళ్లంతా వేళా వృ తీకి "ప్రయోగించవిడే వాళ్ళు, ఎవరైనా కొ త భాతా వ సే 

ఆతనికి ఈ కిటికీలోంచి ఆవతలి ఆడవాళ్లను చూపిస్తుంటారు. ఆతనికి ఎవరు 
నచ్చితే ఆన్త్రీని ఆతని దగ్గరకు పంవించడం జరుగుతుంది. వాళ్ళ మాటలు 

వింటూ నిలబడ్డాడు సజ్జన్, కాపురాల గురించీ, తమ తమ భరల గుణగణా 

లను గురించీ, బంధువర్గం గురించి, ఇక్కడకి రావడానికి వాళ్లు యేయే నాటకాలు 
ఆడేరీ, మిషలు చె ప్పేదీ, ఇంకా సరసుల గురించీ విలాసాల గురించీ వాళ్లు 

ముచ్చటలాడు తున్నారు. సజన్కి మంచు మెంచుగా ఆంటుకుని నిలబడి ఆ గ్రీల 

గురించి చెబుతోంది ధనవతీ రాజవై ద్య. ఇద్దరి ఆడవాళ్ల గురించి వాళ్ల భర్తలు 
ముసలి వారని చెప్పింది. మరొకామె గురించి చెపుతూ ఈ పడుపువృ తి వల్ల 

వాళ్ళకీ మ్యాతంగానైనా కడుపు నిండుతుందనీ, తాను వాళ్ళ దేహానికీ, 
మనస్సుకూ, డబ్బుకూ సంబంధమైన ఆకలి దప్పులు తీరునుంటాననీ ఇదంతా 

పుణ్యకార్యం ఆనీ ఏమేమో చెప్పింది, 

రనవతీదేఎని చూస్తోంటే సజ్జన్ కి గాభరా ఎక్కు_వై ది, ఆతని ఆద్భషం 

కొద్ది ఆరోజు యే అప్సరసను వలవ లేదు రాజవై ద్యగారు. 

రెండు మూడు రోజులు విడవకుండా వెళ్ళాడు సజ్జన్ మహిళా మండలికి. 

తన మీద పడుతోన్న ధనవతిదేవి హావభావాల్ని, శృంగ'రవు చేష్టల్నీ ఎలాగో 
సహించగలిగాడు సజ్జన్. ఆమెను సంతోష వెట్టడం కోసం రెండు వందలయేభె 

రూపాయలు కిమ్మతుగల ఓ గడియారాన్ని కూడా బహూకరించాడు. 

ఈ రెండు మూడు రోజుల మహిళా "మండలి సందర్శన ఫలితంగా 

ఆతనికి వ్యక్ కిగతంగానూ, సాంఘికంగానూ కొన్ని అనుభవాలు కలిగాయి. తన 

గురించి కలిగిన ఆనుభవాన్ని చూసి ఆతనే ఆశ్చర్య వోయాకు. కొన్ని నెలల 
క్రితం వరకు ఈ సజ్జన్ అటువంటి పాప కృత్యాల్ని పెకిగర్తిసోనే లోలోపల 
వ్యామోహపడే వాడు. అప్పుడేగనక ఆతనిక్క డికి వచ్చివుంటే ఆతను వాళ్ళ 
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వలలో చిక్కుకుని పోయ్యేవాడు. కానీ ఈనాడు ఆద్భళ్యాలే అతనిలో వెద 
పునూ, కోపాన్నీ కలిగిన్తున్నాయి. కన్యతో వివావోనికి ముందు ఆతని మనస్సు 
ఆంతే? సంఘర్షణకు ఆటపద్ది వుండేది. ఆదే మనస్సుతో వివాహం అయిన 

లగాయితూ కొత్త ఆత్మ విశ్వాసాన్ని సంతరించుకుంది. అతని ఆలోచనలు 
పరిణత దళకు వచ్చాయి. ఇవన్నీ కలిని ఆతని మాననిక నిర్మాణాన్ని మరో 
విధంగా మలిచాయి. మహిళా మండలికి వెళ్ళినప్పుడల్లా సజ్జిన్ ఇలాంటి ఆను 

భవాన్నే పొందేవాడు. శ్రీకి స్వాభిమానం, శీలం, సమర్పణబుద్జి ఆంటూ వున్న 

వనీ వనకన్య ఆతనిలో స్ర్రీపట్ల్ట ఓ కొత (పమాణాన్ని సృష్షించింది. అతని 
జీవితాన్నే అత్యున్నత శిఖరాల మీద్ తీసు కెళ్ళింది. ఒక్క కన్న తల్లి మినవో 

ఆతను ఏ ఆడపడచుకూ ఇంతటి ఆదరణా, గౌరవం, పతిషా యిచ్చినవాడు 
కాదు. కాని ఆతని భార్యే ఆచరణలో స్త్రీకుండే బౌన్నత్యాన్ని చూవించి అతని 
హృదయంలొ గొప్ప వీఠాన్ని సునాయాసంగా ఆ;కమంచుకుండి ఆసలు 
వనకన్యను గౌరవించడంతోనే ఆతని జీవితం ఓ కొ తమలుపు తిరిగింది. ఆతని 
నారీ దృక్పథంలో వెద్ద విప్రవం వచ్చింది, యవ్వనంలో వున్న ఓ అంద మైన 

స్తీని చూడగానే ఆతనిలో కలుగుతుండే చాపల్యం ఇప్పుడు లేదు. మహిళా 
మండలికి ఈరెండు మూడు రోజుల నుంచి ఆతను వసూపోతూ ఆడవాళ్ళ 

విషయంలో తన లి పత ఎలా మారిందీ [(గపాంచాడు. మండలిలో జరుగుతోన్న 

పాపకృత్యాలతో తన వూర్యానుభవాల్ని జోడించి ఆడవాళ్లు ఈ దారిని తొక్క 
డానికి కొారణాలు ఏమిటీ అస్ తెలుసు కున్నాడు. డబ్బుగల ఆడవాళ్ళు తమ 
లై ంగికానందం కోసం ఇక్కడికి వసారు. వాళ్ళ భర్తలు వాళ్ళను మోసం 

చేసారు, వాళ్ళూ తమ భర్తల్ని మభ్య పెట్టి వ్యభిచారం చేసుంటారు. ణక నిస్స 
హాయులై న వితంతువులు ఆళలకు లోబడి ఇటువంటి మార్గాల్ని ఆవలంబిసారు. 
మన సంఘ నిర్మాణంలోనే వితంతువంటే నిర్ణక్ష్యపూరిత వై ఖరి వుంది. ఆర్థికం 

గానూ, సాంఘికంగానూ రెంటిలోనూ ఆమె ఆీతగా వుండడమే దీని కారణం, 

పుణ్యం కోసమనీ, కుట్టు పనికనీ, వృ తిపనులు నేర్చుకుంటాని కనీ వీళ్ళు ఎవేవో 

కోరికలు పెట్టుకుని ఇక్కడకు వస్తుంటారు. కొంత మంది మధ్య తరగతి 
కుటుంబాల్లోని స్త్రీలు కూడా ఇక్కడికి వస్తూండడం కద్దు, ఆయితే వీళ్ళు గర్భ 
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దారి ద్యాన్ని పోగొట్టు కోవడం కోసం రారు. జీవితం గురించి వీళ్ళు రకరకాల 

రంగు రంగుల క కంటుంటారు వాటిని పండిచు కోవడానికి తగిన ఆర్థిక 

సోమత వారికి వుండదు. ఆరంగు రంగుల కలల్ని పండిచు కోవడానికి కావలసిన 

సోమతను పెంచుకోవడానికి ఈ తరగతి వారు ఈ నీదానికి ఓడికడతారు: 

వివాహానికి ముందు ఏవేవో ఊహోసౌధాలు నిర్మించుకుని తీరా వివాహం కొగానే 

తమ ఆర్థిక పరిమితుల్ని చూసి హతాకులవుతారు. భర్త గీతలోవలే పుండవలసి 

వచ్చినందుకు పరితవిస్తారు. రాతి9ంబవక్తు మొగుడితో కౌట్తాటలతో సతమతమవు 

తుంటారు. నేటీ సినిమా వ్యామోవాంలో పడికొట్టుకుపోయి తమ ఆందచందాల 

త మోజుపడి ఆకాళంవుయ్యాల మీద వూపగల హీరో_ ఓ నాయకుడు ఎవరు 

రుకుతాడా అనివేటాడుతుంటారు. సంగీతంనేర్చు తాంఆంటూన్య త్యంనేర్చుతాం 

ఆంటూ యప్వనంలో (ప వేశించి రతి భోగాన్ని చవిచూడాలని be తవాభాడ్మ 

శుండే యు క్ర పయస్సు వచ్చిన ఏల్రలను కూడా ఇటువంటి స ంస్టల్లో చేర్చింది 

వాళ్ళ చుట్టూ ఎారిపోవనిడాకీ వీలులేని విషనలం౮ యాన్ని ఆలడం సజ్జన్ చూసొడు, 

ఇంకో తరగతి అవివాహిళలు వున్నారు. వయస్సులో "వున్నప్పుడు ఏవేవో 
లోపాల కారణంగా వివావాంకాక వయసు ముదిరిన తరాషత వరుడు దొరక్క 

వుంటాది ఆడది చెడు మార్గాన్ని ఒకసారి తొకి_న తర్వాత ఆమె జీవితంలో 

తిరుగులేసి మ. రావడం సనవాజం. సత్యం కు,టా, కక్సితం, అరి సస 
ఓ 

అష నట భేధాలతో న సొంఘీక [కమ శిక్షణను, కటుకాటనూ వాషు మవిచి ౪ రోత్రాక్క, 
క (ar) ¥ 

జ వ ఆక్ 
జ్య - గి Bri మ ఆఅ” వ్ ఎ నా కార్య 

చేసే కళ దుక్మా రంలో ఉండి పంచల్ అకు యంగా షుంటు పు ఎక ఆత. శయన ౦ 
ey pe 

అక! # బి a” గ్ మ్ న టో జీ pal జో 

శక్] వాం శ ఖాసి? వాలు. ౬పువానం eu "దొ కొంత షు సరళ 
టా శ ఉం ఈ * 

ఆల్ ల వ శ్ నాలా చౌ 3a 
స్రిగా ను ద Fre. RI నష nil కుండని ము టిచంబుసుటే్ 
భు ఊగ చా వ 

ఖ్ గ ఆఅ జ” డక మెం 2 ఈటీ 
ర మగది టొ వం ఖభ AEG స కత ల Tod 

En కం. వ్ * జ లాడ్ 

న లో ఖో ౫ సాళ్ 7 ఒ-ళ్ట్ చ rr అ గక క | 
మాసం మి జ 3 టున్న పొ య హోరి శ్ కంల ఒ కందం లప 

నా 

ల్ మనో జ్ఞ w= a Brey "ట్ట : ధక ముం వుని మల LER పంల ;: పతీమరూ లా 
జ జ ఓ 

వా ఈగో ఇభ గా న. = సై - =? తజ ౩ 
క్స్. జ య RSE [స రే తో + న | వదిలి గజి, 

ళి 2 

ఖ్ ప ద శ > శ్ర ey కు క్ల అ 
మ ws త $ షి we Jy = అక పుసీ క్ర మైతే 
జి శే అ మెలా me ఖ్ టు 

ష్య సతో ఇ లల ఆ జ! న 3 రో క్లో పడుత చ కా; MEE TSC WE మంతి ఇయట తగివీంబిన 



సైను బోర్డలకున్న విలువే ఈ గు రింపులకు సాంఘికంగా విలువవుంది. చితా 
రాజదాన్ మొదలుకుని ధనవతీ వైద్యవరకు- మహిళా మండలికి వచ్చే ఎంతో 
మంది పరువుగల కాపురాల్లోని ఆడపడుచుల వరక'- ఏన్టిని చూసినా ఆమెలో 

నారీత్వం కన్నా కులట లక్షణాలే ఎక్కువగా కనిపించ సాగాయి. ఆలంకరించిన 

వరాండాలూ కిటికీ ల్లోనూ (పదర్శన వస్తుపులా కనివిసోన్న వారకాంతను. 

యుగాల నండి నిండు కొలువులో దౌ9పడిలా బహిరంగంగా మనం నిలబెట్టిన 

ఈ కోమలాంగులను మనం అంటరాని వారనీ ఏవగించు కుంటా. కాని ఇంటి 

చేరు కస్తూరెవారమనట్లుగా మతం, ధర్మం, పవ్మితత, సదాచారం అంటూ వె 

పూతలు పూసుకుని రహస్యంగా వేళ్యా వృత్తి తికే కళంకం తెసోన్న ఈ ఆపర 

వేశ్యలను మనం ఎందుకు బట్టబయలు చేయరాదు? పాత్మివత్యాసికి నికీ విలువక రే 

సంఘమే వాళ్ళ పాతి, (వత్యాన్ని కొల్లగొట్ల డానికి ఇటువంటి ఆటపట్టుల్ని ని నిక్మ 

స్తోంది. ఇలాటి దొంగ పతి వతల క బండారం బైటికి ఎందుకు క 

ఆలోచనలతో సజ్జన్ వుక్కి 3 బీకి ౩ పోయాడు. సంఘంలోని కుళ్ళును బయటి! 

లాగితే సంఘానికి మేలు కలుగుతుందా? ఆలా చేస్తే సర్వ తా సిగ్గుమాలిన 

తనం, తగింపు వీర్పడవు కదా! ఉన్నతాదర్శాలంటూ కొన్నింటిని సృష్టించు 

కున్నాం గనకనే వాటికి వెరచి డొంగచాటుగా ఈ మోర పపాత చేస్తున్నారు. 
అవి తీసేనిన రోజు అందరూ బరి రితెగొంచి సిగ్గు మాలిన వాళ్ల పోతే, తలాపటీ 

సంఘాన్ని వూహించు కుంటేనే భయంతో ఒళ్లు జలదరిసోంది. 

ఆనరక కూపంలో మళ్ళీ పొరపాటునైనా అడుగు వట్టాదని హెచ్చరిం 

చాడు కర్నల్. కాని అతని మాట వినకుండా మండలిలోకి దూరి ఆతను ఎంతో 
అనుభవాన్ని గడించాడు. మళ్ళీ బాబాగారి వేరేపణా పోలీసుల సహాయంతో 
వ్యభిచారాన్ని అనై తిక వ్యాపారాన్నీ తుదముట్టించాలని స-క ల్పించు కున్న 

తర్యాత కర్నల్ కి మహిళా మండలి పరిస్థితులన్నీ వివరించి చెప్పాడు. పరాయి 

వాళ్ళు కష్టంలో వున్నారని తెలిసి కంత ee కరిగిపోయే కర్నల్ ఈ 
విషయంలో సజ్జన్ కి సహాయం ఆంద చేయడానికి ముందుకి ద్చ్బాడు అధికార్డు 

చాలా మందితో సజ్ఞన కీ పరిచయం ఆయితే వుందికానీ కర్నల్ మో సరుగా 
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ఆంత గాఢపరిచయం లేదు, కర్నల్ ఆంటే అందరికి ఫ-హారాలు 

పంపుతాడు. అందరితో కలిని తిరుగుతుంటాడ . “ఈ వ్యవహార 

సూపర్నెంటుకు వెళ్ళి కల నుకో, నేన కూడా సీకోడాటు వస్తాచ” అని అన్నాడు 

గర్నల్తో సజ్జన్ . 

UU జ | ~ 

“నువ్వు తిన్నగా మం త్రిగారీని కలి స వావువటుందని నా భి బయం, 
ఆం ప 

కొని కొన్ని సందర్భా ల్లో హోలిసు సూప or ౭టుబు కూడా కుమ్మ క్కు ఆవు 

మంటారు: సేకనస్నే Sr తెలియదు. క్పిక్రో సంభుట: కావాలంటే చెబుతాను 

ఆలీగథ్ లో ఆడ వాళ్ళను ఎత్తుకుని వచ్చి వి కయించే 

కేసుతో ఐదుగురు డిప్రీ సూపర్నెంట్లూ ఒక న. ఎస్. సీ, కి 

4 తర (పదేక్ పీ రి. గ రాఖి వాళ్ళు ఈ ఈ కేసును సిఠగంహించి పటుకున్నారు 

ఆంటూ కర్నల్ తన అనుభ్ర వాన్ని ఏకరువు పెట్టాడు. 

ఆ సమాదారం విగ సజ్జన్ బి తర పోయాడు. “మరి ప్రభుత 

కుండా వూరుకుందాో ఆని ,ప్ ంచాడు. 

“* అందరినీ ఉదో్యోగాలి నండి తీసేళారు. ఒక్క పొలీసు సూపర. ంటుని 

మాతం తీయకండా అతసిచేత ఉద్యోగానికి రాజినామా ఇపి,ంచారు ఆందుకనే 

ఆంటున్న్నా-” 

కర్నల్ మాటను ఖండిస్తూ అన్నాడు సజ్జన్ - “మం;తిగారిని కలుసుకునే 

మదులు వీళ్ళను పట్టుకుని ప కసే Bras నా అభి పాయం. a 

మండలితో సంబంధం వుంటుందనే a వెను rhs ష్ 

శాఖలో బాధ్యతారహిత మెన వ్య షః ఎక్కువ పాళ్ళలో వున్నారనడం వా pe 

కాని ఆందరూ ఆలా వ్రండ ఏ కచా! ఎంతచెతినా = ers గౌరవం అనేది ఒక 

బుందిగా 1” 

“సరే మంచిది మంచి వాళ్ళ కూడా వుంటాడు కాని బహబకొద్ది మంది 

మా(తీమే, ఈరోజుల్లో తమ లశ్యాంకి వ్యతిరేకంగా | _పవరిసూ మనిషిని రాక్షనిగా 

తయార చేస్తున్నది పోలిసు కాఖ.” 
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“పోనీ ఆలాగనుకుంటే తిన్నగా ఓ పార్లమెంటు సభ్యుడి దగ్గరకే 
వెళదాం. [పతి పనికి 2 చె నుండి ఆశయాన్ని యాచించి దిగడం అనేక ws 

మంచి పద్దతి కాదు. క్ ఇటువంటి కార్యాల్లో ఆది పనికిరాదు. (పతివ్య కి 
సద్భావం een ఆని ఆలోచిస్తూ మనం కార్యరంగంలో దూకాలి”, 

ఈ సంభాషణా ఈ పథకం గురించి కన్యకు ఇంతవరకు ఏమీ తెలియదు. 

అందరికి సామాన్యంగా ఆందువాటు కాని “ఉదీపన సామిని" ఇవ్వాళ 
తస్పక ఆంద జేసానని ధనవతీదేవీ వె వెద్యళాగ్రిణి వాగ్ధానం చేసింది సజ్ఞన్కి. 
ఇవ్వాళ త్రీ పురుషుల జంటల్ని చూవిసానని కూడ ఆమె సజ్జన్కి మాట 

ఇచ్చింది. సజ్జన్ ఆంటే ఎందుకో ఆమె ఆక రిం పబడుతోంది. మపాళా 
మండలికి వచ్చే వాళ్ళలో ఎంతో మం ది శ్రీమంతులూ, పేదమోనిన వకీదట్యూ 
వ్యాపాకులూ వున్నారు, ఆయినా కూడా సజ్జన్ మోన స్తు పేరూ ;స 
కలిగినవాడూ, బాగా చదువుకున్న వ క్రీ, అం sh చి, తకారుడూ ఆస్! 
(పశ్యేకతలు ఓక్) చోట మూ కిభనించిన వ్యకి కీఆమె ఎరికబకి ఇంబవర . 

ఇద 
| | 

రాకపోవడ మే ఆతని ఆకర్షణక కారణ: కావ? + నూటల్లో రుస, ఆరని! 

అరమూర డూరాగవుంచే "లిగెలింతలు పెట్టడంలో వట్టపిళ నేరస్తడై చ స్టన్ 
J లాడ్ క్క న! 

వ ఒర ఇదీ క లలల ఆ క ww ౯ = " 

ఛసవత్రి మ.సుటో మరులు Fr En సుచి. లేపాడు పోజు 

4 శటరీశో కలిని అమె ఆతను షకల మైన చునాలు చూడ్డాసిక్సి కూడా వదిాండి, 
ల 

శ్రీమంతుల పెద్ద వద్ద భవుతుల్ని ఆమె ఇంశకు ముందు ఎండరివో చూసి.వ. 
ఆ లా 3 wa =. వ ఆస 5 
గ్ ల నువాలుషన్న చ. జ ఒడి స, టె నిపించ చేదు ఎక్కడ 

చూనీనా అందంగా చెక్కి న  సుందళ శ్ర్పాలూ ఆమూరి. ఇ శ సో నీలూ 

తు 
aie. 
Ve 

ఉత జమున నడకనే గొప్ప గొప్ప యే. ;తకళా ఖండాలు దేశ వదళాలను-ని 

OEE ES ఎచితమైనె ఆపూర్వ కథా కృతులూ, వసువులూ, 

రాజనవి సృట్తిపశుతోన్న రాజమహాలి లాంటి ఆతని వింగళా ఇవన్నీ ఆమె 

మ ఇంటిలోను. కనపడలేదు. బహుళా ఇన్ని పత్యేకరణు 
టు షం. అ ఆశనంటే ఆమెకు అంత మెంజు ఒర తి చివరికాప 

చడో లో eg, Sr SG 
ఇట మంగా సజ? కీ గయ we "చీ ళు 
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రోజు కంటే కొంచెం ముందుగానే ఇవ్వాళ మహిళా మండలి చేరు 

కున్నాడు సజ్జన్. ఆతను కూర్చోవ డానికి ధనవతీ వైద్య తన స్వంత గదిలో 

యేర్చాట్లు చేసింది. అతణి తన గదిలో కూర్చోపెట్లి ఆమె ఎక్కడికో వెళ్ళింది. 
జడా అణ. ల దు J 

గదిలో ఒంటరిగా కూర్చున్న సజ్జన్ మనస్సు మంచీ చెడో ఆలోచనతో 

నిండిపోయి దిక్కుతోచక వేడెక్కి పోతోంది. ఆదీ కాక ఇవ్వాళ్టి పరిస్థితి 
కూడా వేరు. అడుగడుగున పోలీసు వాళ్ళు మాటువేసి దాక్కునారు ఆతను 

సౌంజ్ఞ ఇవ్వడమే ఆలస్యం వాళ్ళంతా మండలి మీద మెరుపు దాడి చేని ఈరోజు 

వాళ్ళ ఆటకట్టించ డానికి నిద్ధంగా వున్నారు. సజ్జన్ ని తమ మితకోటితో ఓ 

సభ్యుడిగా భావించి తమ నిజస్వరూపాల్ని బట్టబయలు చేసుకున్న ఇక క్రఓరీ 

ధనవతీ వెద్య ఇవ్వాళ సజ్జన్ నిజస్వరూపాన్ని తెలుసు కుంటారు. ఆందుక 

సజ్జన్ ఆమె ముఖంలోకి సూటిగా చూని మాట్లాడ లేక పోతున్నాడు. ముఖం 

తప్పించేని మాటాడు తున్నాడు, 

ల 

ఎదురుగా వున్న గదిలో ధర్మ శాస్త్రం గురుంచి వుపన్వాషం ఆదు గు 

తోంది. శ్రీమద్భాగవకాన్ని పఠిన్తున్నారు శెకటరీగారు. భాగవతంలోని గోపికా 

వస్తాాపహరణం గురించి చెప్పుక పోతున్నారు- “భగవంతుచై న దా ఎక్కస్తురు 

గోవికలు జలకాలు ఆడుతోంది వాళ్ళ వలువలు ఎత్తుపని కక వొన్న చెగ్గు 

మీది ఎకి, కూర్చున్నాడు, గోవకలు నగ్నంగా సి అ బడి మా నం 

చేస్తున్నారు...” 

సజ్జన్ కి కాలక్షేపం కోసం రెండుమూడు పు స్తకాలు ఇచ్చి వెళ్ళింది 

ధనవతి, తక పోతే స్వర్గలోక ద,శ్యాల్ని ఇక్కడ చి తిస్తాం, ఆనందించాలి 

ఆంటూ చెప్పి వెళ్ళింది, ఒకొక్క పు సకం ఒకో నెక్కుబాంబు. దానితౌ 

అన్నీ రతి క్రీడకు సంబంధించిన దృళ్యాలే. ఆలా=టి పుస్తకాలు సజ్జన్ ఎన్నా 

చూకాడు. చదివాడు, కూడాను, ఆశను దేశాన్నంతా తీరగ డానికి వెళ్ళినప పుడు 

(పతి టూరిన్ట్ హోటల్లో అతనికి ఇటువంటి వ. కావలనినంత య 

అయితే తన , వొతికిన సాహిత్మఎ జంతా ఇంగ్నీ షుతో క్రండది. కా. 

ఇచ్చిన రెండు న స మన్మథ కరడ ఎకు “సంబ ధి=చినవే ఆయినా ఆవి 
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హిందీలో వుండడం చూని ఆతనికి ఎబ్బెట్టుగా తోచింది. రెండు పేజీలు చదవ 

గానే ఆతడి ర కం కోపంతో వుడికి పోయింది. వెంటనే మూసేళాడు. 

న్ పళ వసాంపహరణం గురించి శె కటరీగారు చేస్తున్న ధర్మ [ప్రవచనం 

సఇవంగా సివబడుతోం ఏ గవత వల. వల్ని దొంగలించిన శ్రీకృషుని గురించి 
wp) ణా 

ంతో తన్మ-స ౨? చెప్పుక పోతున్నారు శ్మెకటరి. వింటోంది సజ్జన్కీ వళ్ళు 

తం న. లీఎను వ్యాసమహర్షుల వారు ఓక మహతర 

యంతో క “కే ఈ శెక కటరీ దానికి తన రంగు పులిమి ఏదేదో చెప్పు 

సరాంత కూడా మరి (పజానీకం దె దె వంగా ఎందుకు పూజి 

రాధ, గోవకలు యావత్తు బృందా వనంతోనూ సజ్జన్ క 

ఆన సృహిళం పుం ది. మధుర, బృందావనం గోవర్గనపర్వత 

నపవ్వుటి న నుంచి ఆ పౌరాణిక పాతలంటే ఎంతో ఆత్మీయత 

గై క్షుడు. ఆయన ద్య్టిలో న. పూర్ణ 

పురషో తముడు. జ్ర. పరమాత్మ కూ వుండే ఈ అనుగాం-నీః,, ఆవ్యాజ 

మెన ; పేమన కావకేళిగా వ్యాసుడూ, జయదేవుడూ ఇ-కా a మంది 

కక తించినట్లుః పూరీ జగన్నాధం ఖజురాసోలోని 
డరియా మహదేవ్పని దేవాలయంలో పూజా స్థలాల్లో కామ సా శాలి ఆధా 

తక 

తున్నాడు వ రి, తిస్తున్నట్టుగా కృష్ణుడే మవోరసికుడై తే వందల 

తన 

సమర 

క్ం 

సి రకరకాల బంధాలు చితిస్తూ శిల్పాల్ని, ఎందుకు చెక్కి నట్టు? 

ఈ అక్తీల సాహిత్యం కింద జమకట్టి చట్ట విరుద్ధ మేని పక బటించిన 

(పభుత్వం వారి జగన్నాథ్ ఖబురా హో సం కో గ చెక్కి న ఈ బూతు 

ల 0 4 వ (on 

లి; ఎందుకు సహించి వూరు కుంటోంద? వెయిళి, పనె.డు వందల 
స్ట క్ 

= 
సంవత్సరాలు గడిచినా ఆ దృళ్యాల్ని అకీలం ఆంటూ ఎవరు ఆందారయల్ని 

పతగాట లేదు. ఆ వి గహాలి ధంంసం చేయలేదు. తాను ఆ చే,.తాలో బూకు 
ణు & - శ టు గ్ా 

. ఇహ యే శ 3 a లో 
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వున్నాయి. వాటి శిల్ప సౌందర్యం చూసి 'కీరాలి. సజ్జన్ ఆనుకున్నాడు- 

“నేను కళాకారుణ్రి కనక నా దృకృథం సహజంగా వేరుగా వుంటుంది. కాని 

సగటు మేథస్సుగల వ్య క్రీ దృష్టిని ఆ శిల్పసంపద ఎంత వరకు ఆకర్షిసోన్న టు? ఆడ ట్ =) షా దబ 

గోవికా వస్త్రాపహరణం, రాధా కృష్ణుల (పేమ, గోవికలు కృష్ణుడూ చేన్న 
వివోర లీలల్ని | పజానీకం క్రీ ర్రనలుగా పాటలుగా, భజనల రూపంలో దేనికని 

ఇంతగా సుతి చేస్తున్నట్టు? |పాచీన సంస్కృత వాజ్మ యంలోనూ, వాల్మీకి 

రామాయణంలోనూ కామ (కీడలూ, వోవభావ (పకటన గురించి స్పష్టంగా 

నిర్వంద్వంగా వేరొనటు మహీషాల్ ఓసారి తనతో అన్నటు జ్రాపకం. తాను 
థి 0౧ రోబ ఇ 

కూడా చదివి నట్టుండి. కామ |క్రీడలంచే ఓ వైపు వైరాగ్యాన్ని బోధిస్తూ 

మరోవెపు మన చైతిక త్వం వాటికీ అత్యంత | న. ఇవుడానికి కారణం? 

వాసవం వీది? వీ త్రై పురుషుని భారీదిడ్ర సంపర్కం సవమైనదే, ఎంతో 

ఉత్స ప్షమెనదని ఈ లై ంగిక సంప a సంఘం పొగడు తోంటే దాన్ని 

ఆసరాగా తీసుకొని పతి సామాన్య మేథస్సుకల వ్య క్షి ఎందుకు తొ, టుహిటు 
పడుతున్న ట్టు? నాలుక ఒకటే అయినా ఒక సందర్భంల్ వుత్తుష్ష మెందసీ 

మరో సందర్భంలో ఆద్ సీచమెనదసీ నునమే అంటాం. ఒక), భారత డేళంలో 

కాదు పప ంచ3౩ మొ శం శతాబాల అరపడీ ఎగతా? పందాంగాన్ని సత్యం న్ 

పఠిసోనీ సంది. మనకున్న ఆర్థిక 2-జర చప సమస్యలు న్న కది తక్కువ 

ముఖ్యమైందా! స్రీ పనమషుల సంజరు నమన ఆనేక రజకియ ఆర్థిక సమస్య 
మెలా స్య Ei 

లకు వీరికలా పని చేయడం లేదా! 

[a 

బం rE: కరః బల న్ బ్ ర్త జై గు శః చెల్ల చ ‘ ణప ఆః ట్ర్ & స్ స్లాసాని క్రి 
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EF లా త 

శ శూ ఇం న శ్ శే న్ శ $5, అల్ల కడువు: | పాంతాటోస్ రం పాప్ నను కనుక ట్ి వాగు "కలకత్తా. అను 
గ y= (అ - 

కొసుకఃటు సమాదారీం ఉలినీంది, రిక వాళు బొటన బక డలు తైలించు 
అత ఆగరా వె తు 

శ ళా (Cn న థన న లీ జట్ ప్రే శ్ ల్ 

కొన “ఠుస్రున్ బాబూ అంటూ తనంగా. ఆర్ళఇవాన పళౌం గ -హాలయిపే 
శ శ్ర 

vw జ క శ అ SN i Se a మాత 
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వున్నారు. మరి వీళ్ళు ఆర్థిక సమస్యల్ని ఎదుర్కోవడం లేదా? స్రీ పురుమల 

లై౦గిక సంబంధాలు రాజ్యాల గతులే మార్చడానికి ఉపయోగింపబడిన 

సందర్భాలు చరితలో కొల్లలుగా వున్నాయి. రాజకీయ (ప్రత్యర్థుల్ని వళపర్చు 

కోవడానీకీ, వాళ్ళను ఉచ్చుల్తో బిగించజానికీ చక్కని విల్లల్ని చిన్న తనంలోనే 

ఎంపిక చేని [కమ క్రమమైన మోతాదుల్లో వాళ్ళకు విషాన్ని తినిపిస్తూ వాళ్ళను 

విషకన్యలుగా తయారు చేనిన సందర్భాలు భారత దేళ చరితలోనే ఎన్నో 

వున్నాయి. ఈ విషకన్యలకు సంగీతం నృత్యంలోనూ పురుషుల వశీకరణలోనూ 

[పత్యేకంగా శిక్షణ ఇచ్చేవారు. వాళ్ళను ముద్దుపెట్టు కొన్నంత మృాతాన, 

శారీరికంగా న్సర్శ తగిలినంతనే రాజులు పాణాలు కోల్పోయే ఆలాంటి విష 

కన్యలను తయారు చేయమని చాణక్యుని సలహా దీని అర్ధం స్రీ పురుమల 

లైంగిక సంబధాన్ని రాజకీయ [పయోజనాలకు వుపయోగించడమేగాః మన 

రాజతం[తము. అర్జనీతి యావత్తూ ఈ లై ౦గిక సంబంధాల్ని చుట్టుకొనేగా 

వున్నాయి? మరి ఆలాంటి భయంకర పరిణామాలకు దారితీసే ఈ సమస్య 

గురించి మనం ఎందుకు వుద్యమాన్ని లేవ దీయం? 

1048 లో బెంగాలులో ఘోరకలి వచ్చిండి. పల్రీక్ రోడ్తమీద, మైదా 

నాల్లో పరువూ, (పతిష్టా కోసం (పాకులాడే బెంగాలీలు అకలాదగా చన్తున్న 

ఆకలి చావులకు (పతీకగా నిలిచిపోయారు. ఆకలికి ఎండిపోయి నీరసించి, 

తిండికి వాచివాచి తవిస్తూ, గిలగిలతన్నుకుంటూ భయంకరంగా మృత్యుదేవతకు 

బలి అయిన ఆ ఆమరవీరులు, ఉన్నత ఆదర్శాల డప్పు వాయించుకుంటూ 

పాళ్చాత్య యుద్ధరంగంలో బాంబులతోనూ టాంకులతోనూ వెళాచిక కృత్యాల్ని 

జరుపుతోన్న మన రాజనీతీ ఆర్థిక నీతుల్లోని బండారాన్నీ బయట పెడుతు 

న్నట్టుగా కనపడ్డారు. 

అలాగా మన ఆర్థనీతి రేపు స్రీ సమాజం పాతివత్యాన్ని, సతీత్వాన్నీ 

పరిరశ్నిసున్నాం ఆంటూ వాటిని బజారుకీడ్చి, ఎగతాశిపంచాంగంగా తయారు 

చేసి మానత్వంలోని నాగరికతా, సంస్కృృతుల్నే పూడ్చి వేసేసే అక్చర 

పడనక్కర్లేదు. నిజంగా (పపంచం అలాంటి దుర్షినాన్ని చూచినరోజు దాని 

రూపురేఖలే మానిపోతాయి. 
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ఆలోచనల పరిధితో చుట్టుకున్న సజ్జన్ మనసు పాఠానికి వచ్చిన 
పుండులా మహాతీవు వెట్టడం (_పారంఖించిండి. ఆలోచనల్లో పరిసరాల్ని 
మరచిపోయిన సజ్జన్ ధనవతి వైద్య తన్ను చూసి వెగటు కలిగించేలా నవ్వు 

తోందే కాని ఆతనీ (ప్రపంచంలోకి రాలేదు. నల్లనిచికిరి కళ్ళల్లో కాముకత్వాన్ని 

దిద్దుకుంటూ ధనవతి “విశ్వామి తుల వారు ధ్యాన సమాధిలో వున్నట్టున్నారు 

మీ మేనక వచ్చింది. ఇకనైనా తపో సమాధి వదలండి” అంటూ వెకిలిగా 

నవ్వుతూ అంది. 

చాలా సేపటి నుంచి కాచుక్కూర్చున్న (వియునిలా సజ్జన్ నటించడానికి 

(ప్రయత్నించాడు. కాని గంభీరమైన ఆలోచనల ఊబిలో ఇరుక్కుపోయిన 

అతని మనస్సు ఆతని (ప్రయత్నాన్ని సఫలం కానీయలేదు. 

ఎదురుగా గదిలో _గోవీకృష్ణుల (పవచనం ఇంకా ఆతని చెవుల్లో 

గింగురు మంటోంది. గడి బయట తలుపును మూని లోపలి వైపుకున్న తలు 

పును మెల్లిగా లట్టింది ధనవతీ రాజవైద్య. “చందకాంతా సంతతి” నవల్లోని 
విచి.త హర్య్య్య౦ంలా తోచింది సజ్జన్ కి. నవ్వాలను కున్నాడు. కాని చుట్టూ 

మాటున దాగివున్న హపోలీను బలగం జ్జ పీకి వచ్చి నవ్వు ఆపుచేగు కున్నాడు. 

ధనవతి సమక్షంలో వుండగా పోలీనులు చుట్టుముట్టి వున్నారన్న విషయం 

జ్ఞాపకం వచ్చేసరికిఅతను కొంచెం ముందూ వెనుకా ఆలోచించడం మొదలెట్టాడు. 

తనేదో ఆపరాధం చేస్తునట్టుగా తోచింది. 

తలుపు లోపలికి తెరుచుకుంది. సజ్జన్ మ్వీఏక్రి కాముకత్యంతో కూడీన 

చూపులు విసురుతూ చికునప్వుతో సజ్జన్ని లోవలికి ఆవ్యోనించింది. ఆపరాధం 
చేస్తున్నాననే ఖ'నన ఆతని మనస్సులో వృత్తాన్ని వెంచుకుపోతోంటే మనస్సు 

లోనే ఓ మూల ముడుచుకున్న అతని నైతిక అదర్శాలు చోటు చాలక వూవి 

రాడక వుక్కిరిబిక్కి రి అవసాగాయి. ఆతనిలో ఆక్షణంలో కలిగిన ఆ మనో 

వికారం సందర్భానుసారంగా కాక పోయినా ఏదో చె[రితలలు వేయటో 

తున్నట్టుగా అనుమానించాడు. కామాన్ని కప్పుకున్న ధనవతి కళ్ళ చూపులు 
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అమె చిరునవ్వు ఆతట్టీ వెరిగా నవ్వేట్టు చేయడమేకాక జుగుప్సాకరమైన 

గగుర్పాటుతోపాటు పులిసిన కల్లు కంపును ఆ (పాంతాన్నంతా వెద జల్లుతో 

న్నట్టుగా కనిపించాయి. 

లోపఐ ఓ చిన్న ఇరుకైన గది వుంది. చీకటి. సజ్జన్ ఆడుగు పెట్టిన 
తలుపుకు ఎదురుగా లోపలికి మరో మూసివున్న గుమ్మం కనిపించింది. రోడ్డు 

వైపున గోడకు ఎత్తుగా ఓ చిన్న కిటికీ వుంది. ఆ కిటికీలోంచి సన్నని వెలు 
తురు గదిలోకి వసోంది. వెదిలూ* డబ్బాలూ, జాడీలతో నిండివున్న చెక్క 

బీరువాఐ వెషకగా తెల్లని దుప్పటి పరిచి చక్కగా అలంకరించి వున్న 

ఓ మంచం కనిపించింది సజ్జస్కి. మంచానికి పక్కగా ఓ సన్నని నాజూము 

యువతి నిలబడివుంది. సంకోచం, బెదురూ, వెరి ఈ భావాల్ని కలపోసుకున్న 

ఆతని చూపులు కావాలని మొండిగా, కాస్సేపటికిగాని అ శ్రీ ఆకారం మీద వచ్చి 

నిలవలేదు. 

ధనవతి స్విచ్ నొక్కింది. స్థబ్దంగా వున్న సజ్జన్ షునస్సు కామకళ, 

సౌందర్యం ఆనే వెలుగలతో (పకాశించిపోయింది. రెండుదవ్వికకొన్న, కాటుక 

దిద్దుకున్న, చేపాకారంలో వున్న, సిగ్గుతో మునిగి లేసోన్న కళ్ళ రెప్పల్ని 

సగానికి దించి అతణ్ణి చూస్తున్నాయి. చికన్ లీర-జాకెట్టులో చూసేవాని 

కళ్ళను ఆదే మంతించివేనే తీర్చి దిద్ది పోతపోనినట్టుగా ఆమె విగ్రహం, 
పొడుగాటి పలుచని ముక్కూ, తాంబూలంతో వసంతపురంగుల్ని పులుము 

కున్న ఆమె పెదిమలూ, కోనుగానూ కోమలంగానూ వున్న గడ్డం, మధ్యరకం 

నుదురూ, తెల్ల గ మెరుస్తోన్న ఆ యువతి వయసు సుమారు మువ్చై ముప్పై 

అయిదు సంవత్పరాలుంటుంది. అమెముక్కు_, చెవులూ, మెడా అన్నీ ముత్యాల 

ఆభరణాలతో నాజూగ్గా నిండి మెరుస్తున్నాయి. రెండు చేతుల్ని పమిటలో దాచు 
కుని తన్ను తాను ఒదిగివున్నట్టుగా నటిస్తూ ఎడమ కాలి బొటనవేలిని నొక్కి 
పట్టి ఆమె ఆలానిలబడితే సజ్జన్ మనస్సు ఆనాలోచితంగా ఆ హోయలు చూసి 

మురిసిపోయింది. నడుంలోని ఆ వెళుసుతనం కళాకారుడు అయిన సజ్జన్ని 

ఇ గ్రే ఆక క్రేసింది, నిజంగానే ఆమె అందంగా వుంది. ఆమె వేషంచూసోంటే 
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ఎవరో పెద్దింటి కోడల్లా కనపడుతోంది, ఆమె ముఖం ఆభిజాత్యంతో ఠీవిని 

వెళ్ళబోస్తూ వుంది. ఆమె వేళ్యగాకాని మామూలు శ్రీలాకాని కాక్త గృహిణిలా 

ఆతనికితోచింది, 

ఆ అందాల భరిణ ముఖాన్ని కళ్ళార్పకుండా తనివితీరా చూస్తూ ఆ; పయ 

త్నంగా ఆశని చేతులు లేచి నమస రించాయి. ఆటు వెపు నుంచి కూడ ముదుపు 

గానూ నాజూగ్గానూ గోళ్ళకు పాలిష్ వేసుకుని పమిట కొంగుతో వోబూ! 

లాడుతోన్న ఆమె మునివేళ్ళు మర్యాద సూచకంగా చూచాయగా లేవి ప 

నమస్కారం చేస్తోంటే ఆమె ఎరని శ్చెదినులు వీడి దాసిమ్మ సళ్ళవరన 

బయటికి తొంగి చూనింది. ఆమె అందంలోనే కాక శిష్టతలో కూడా ఎంతో 

ఆందంగా ఆకర్ష ణీ యంగా వుంది. 

ఊఉ 6 

పులినిన కల్లు కంవుకు (పతీకగా నిలిచిన ధి 

పహ పొడుస్తున్న ల్లుగాదూపులుకూస్తూ క డు వైప 

ధనవతి కొందెం చొరవ తీసుకుని నకాడతోన్న నజ్లగే 

లాగుతూ మంచం మీద కూర్చో పెట్ట = ఉమ J 

పులిసిన కల్షులా వుందీ. అమె శృంగారం ఒలికిసూ అన్న తలో కి అతెనికీ 

fp 

ఎబ్బిట్లుగా మ. పరా గ్గావున్న సజ్జన్ తెలివిలోకి వచా.శు. బయట ఆతని 

సౌంజ కోసం సిదంగా వున్న పోలీసులు జొపకం మచదాారు, 
జా జా 

చేతి గడియారాన్ని చూసుకున్నాడు. గడియారంలోని నిమిషాల మల్లు, 

ఎక్కు పెట్టిన విల్లులోంచి చూసుక పోతోన ఎ వాణజంలా వడివడిగా పరుగెత్తు 

తోంది. అ షప. వచ్చును శాశ్వతంగా తుంచివే సే వుద్దేళ్యంతో దొంగ 

[(వియునిలా నట్టిస్తూ రహస్యంగా లై ఎగిక వాంఛల్ని తీర్చు కుంటోన్న రీ 

పెద్దింటి ఆడపడచుతో సజ్జన్ ఆ సన్నివేశంలోంచి భనవతి తప్పుకోగానే మాన 

నిక అంతః సంఘర్షణతో సతమతమౌతూ ఏమీ పాలుపోక కూర్చున్నాడు. 
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అతపడునులం ఆని ప్ప తో ఓ వీళ్ళ గౌరవం మంట కలిని పోతుంది. 

వీళ్ళ బతుకు బజారుకు ఎక్కిన తర్వాత తమ భరల ముందుకు ఏముఖాలి) 

కతా ee Tees నిప్పులు పోనినట్టవు తుంది. నేనెలాంటి 

నికి కి ఒడిగట్టు కుంటున్నాను?” అని తనకు షు అత్మ పరిశీలన చేసు 

కుంటోన్న సజ్జన్ అంతరాత్మ కర్తవ్య నిర్వవహజ అనే కఠోర దీక్ష ముందు 

కరుడు అయి సోయింది. సంఘాన్ని చెదలు పట్టీ కొరికి వేస్తోన్న త దుర్గాన్ని 

ఆతను బట్ట బయలు చేయటో తున్నాడు. అదేమీ చెడ్డపని కాదే; కుళ్ళను కడక్క 

పోతే పండంతా కుళ్ళిపోయి తినరా నికే పనికి రాకుండా పోతుంది. సంఘంలో 

కుళ్లు తీసే వ కాని దాన్ని మార్చడం కష్టం. తాను నమ్మిన సిద్ధాంతాలు ఆచర 

ణలో వెట్టడాని కీ ఇలాంటి మొహమాటలు ఆడ్డం రాకూడదని సజ్జన్ తీర్మానించు 

కున్నాడు, 

ఎదురుగా కూర్చున్న యువతి ఆతన్ని మాటల్లో మైమరవించి ఎక్కు 

డెక్కడికో లీసుక పోతోంది. మనసు ఓ పక్క భయంకరమైన ఊహల్ని 

కల్పిసుంటే మరో (పక్క సరసుడిగా తన బాధ్యత నిర్వర్తిస్తూ ఆమె మాటలు 
వింటూ వుండం వల్లి మధ్య మధ] పరాకులో వుంటూ “ఆ(, ఏమిటన్నారు” 

అని రెడ్రొచ్చె మొదలాడు అన్నట్టుగా వున్నాడు సజ్జన్, వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడు 

తోంటే మధ్యలో ఓ సారి ధనవతి వచ్చి టీ, ఫలహారం వుంచి వెళ్ళింది. అమె 

ఓ కలప కంటాక్టరు భార్య అనీ, ఆమె భ రకు ఆ వూళ్ళోనే ఓ పెద్ద ఇనుము 

దుకాణం వున్న దని చెప్పింది. భర్త పేరూ, ఇల్లెక్కడ వుండీ ఎంత గుచ్చి గుచ్చి 

అడిగినా ఆమె తెలిప డానికి నిరాకరించింది. చాలా నేర్పరి తనంతో ఆ (పళ్నల్ని 

దాచేసింది. “దిలకా గోరింకా కథ విన్నారుగా, ఆరో చోట నుంచి వచ్చింది. 

కది ఏక్కణ్ఞుంచో ఎగిరి వచ్చింది. రెండూ ఒక కొమ్మ మీద కూర్చున్నాయి. 

ఇద్దరి మధ్య స్నేహం కుదిరింది అంతే” ఆంటూ నవ్వుతూ చెప్పింది. 

సంభాషణ సందర్భంలో తనకూ తన భర్తహ మనస్సులు కలవవశి 

ఒప్పుకుంది. భార్య ఆంతా శృంగార (వియురాలు. రొమాంటిక్ తత్వం ఆమెది. 
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కవిత్యం ఆంటే చెవికోసు కుంటుంది. శా స్రీయ సాహిత్య ఆంటే ఆమె కంతగా 

తెలియక పోయినా ఆమె సరసురాలు. ఇక ఆమె భర్త శుద్ద వ్యాపారి. ఆతనికి 

వ్యాపారం మినహా మరో విషయం బురలోకి ఎక్కదు. ఆమెకు అతనికి 
కేవలం దైహిక సంపర్కం ఓకటితప్ప మరే సంబంధం లేదు. వాళ్లిద్దరి 

మధ్య. ఆమెకు కేవలం కామం తీర్చు కోవడం ఆంత రుచించదు. మాటల 

ద్వారానూ, హావభావ పకటనలతోనూ. సరసునిలా [పవ రించి మనస్సును 

సంతోష పెట్టే వ్యక్తి కావాలి ఆమెకు. 
ఎంట. 

భర్ర పట్ట పరమ ఆసవ్యాం యేర్పడిన కారణంగానే ఆమె పరాయి 

పురుమలకు తన శరీరాన్ని అప్పగించి భర్తమీద కనితీర్చు కుంటున్నట్టుగా 

అనుమానించాడు సజ్ఞన్, వివావోనిక్ ముందు కూడా నువ్యిలానే తిరిగే దానివా 

ఆని ఓ వింత _పళ్న వేసాడు సజ్ఞన్. ఆమె ఆవునంది. ఒక పర్యాయం ఆమెకు 

చికిత్స చేసే నిమి త్రం ధనవతిని దిలవడం జరిగింది. ఆరోజు నుంచి వాళ్ళిద్దరికీ 
సఖ్యత యేర్పడిందట, కొద్ది రోజుల్లోనే ధనవతి ఆమెకు పరమ ఆప్రురాలిగా 
తయారైంది. తాను ఏకాకినన్న భావం ఆమెలోంచి తొలిగి పోయింది. పరాయి 

పురుషులతో కలుస్తోంటే తనకే మాతం నంకోచం కలగదనీ సజ్జన్ అడగ్గా 
ఆమె చెవ్పింది. పురుషులు నిర్భయంగా స్రీలను కలుసు కుంటోన్నపుడు చ్రేలూ 

ఆదే విధంగా పురుషుల్ని ఎందుకు కలుసుకో రాదని ఆమె అభ్మిపాయం. అయితే 

సంఘంలో ఆడదాని స్థానం ఇంకా మెరుగు పడని కారణంగా తన (వేమ 

నాటకాల్ని ఆమె ఇంకా రహస్యంగానే వుంచు తోందట ఆంతేకాని మరే కారణం 

లేదట. 

త్రీ ఆకర్షణే మంగా వుండి, దురాచారిణీ. తన మాటల్లోంచి మోజు కురి 

వించగల శ కివుండీ కుటిలమైంది. ఆయినా (పకృతి ద్రీకి (పసాదించిన సహోజ 

స్వభావం చేత ఆమె సరళమైంది కూడా. తానేమి అపకారం చేసినా ఆమెకు 

తగల కూడదన్న నిళ్చయానిక్ వచ్చాడు సజ్జన్. తను ఇక్కడకు ఎందుకు 
వచ్చిందీ ఆ యువతికి మెల్లిగా తెలిపాడు సజ్జన్. మొదట బెదిరి పోయినా 

ఆమెకు తానెలాటి అపకారాన్సి తల పెట్లనని ఆమెకు వాగ్గానం చేసి తను 
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చెప్పిన (పకారం ఆమె నడుచుకుంటే ఆమెసీ ఆపాయం నుండీ రక్షిసానని 

చెప్పాడు, ధనవలికి ఈ వృతాంతం ఏమీ చెప్పకుండా ఆకు జ్ఞుంచి మెదల 

కుండా జారుకోమని హెచ్చరిక చేశాడు, 

ఆతను చెప్పిన (పకారం ఆ యువతి తప్పించుకు పారి పోయిన పడిహేను 

నిమిషాల్లో వెద్ద గందర గోళం జరిగింది, మహిళా మండలి చేస్తోన్న ఘోరాలు 

గురించి. ఏనోట విన్నా ఆదే, మర్నాడే పేపర్లలలో తాటికాయంత అక్షరాల్లో 

మండలి చేసున్న దుర్మార్గాలు వర్తించ బడ్డాయి, చి|తకళలో ఇన్ని సంవత్సరాలు 

కృషి చేసినా సంపాదించలేని పేరు ఆతను క్షణంలో సంపాదిం చేళాడు. 

మహిళా మండలి బండారం బయట పడగానే కొన్ని యిళ్ళలో కఐవరం 

బయలు దేరింది. వరుసగా ఆనేక సేవా సంస్థల్ని గురించి ధారావాహికంగా 

(పచురించారు. వారా పత్రిక ల్లో చాలా మంది బొత్సాహికులు సజ్జన్ లాగ ఎన్నో 

సంస్థల ఆట కట్టించారు. సంఘాన్ని ఏదో రకంగా మోసం చేసోగన్న యిలాటి 

అనేక సంస్థల వైపు (పజల దృష మళ్ళింది, గో సంరక్షణ అంటూ, రామలీల 

అంటూ, భజన కూటాలంటూ, యింకా ఆనేక ధర్మ సంస్థల చేరెట ఏవిధంగా 

మోసం చేస్తున్నారో ఆందరికీ తెలినిన విషయమే ఆయినా యూ బండారమంతా 

ఒకే సారి బయట పడడంతో మేధావులంతా సామూహికంగా మూ విషయాన్ని 

ఆలోచించడం మొదలెట్టారు. మసీదులు, శివాలయాలు, కీర్తనలూ; 

సత్యన్నారాయణ (పత కల్పాలూ, మహమ్మద్ (పవక జన్మకథలూ, భజనలూ 

పేరు చెప్పుకొని గౌరవాన్నీ _పతిష్టనీ కప్పుకొని లోలోపల ఎంత మురికిగా, 

ఎంత నీచంగా యీ వర్గల వారు జీవితాల్ని గడుపు తున్నాకో ఆందరికీ తెలిసి, 

యిటువంటి పనులంటే (పజలక నమ్మకం పోయింది. తాము వర్చరచుకున్న 

విశ్వాసాలు చూస్తుండగానే వమ్మయిపోతోంటే అలోచనా పరులైన వ 

విలవిల్లాడి పోయారు. 
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45 
రావిచెట్టు కింద ఆరుగు మీద హకమమాన్ మందిరానికి కొద్దిగా పక్కకు, 

జరిగి కూరగాయల గంప వాడితో తగాదాపడు తున్నాడు లాలాముకుందీమల్. 
మందిరానికి దగ్గిరగా చతికిలబడి సగం నెరిసీ నెరవని మీసాలూ, మంచి 

వ్యాయామం చేని శరీరదారుథ్యం కల ఓ శాస్తు9లు గారు రామచరిత్ మానస్ 

పారాయణం చేస్తున్నాడు 

నాయి చరణ్ సిరు కహౌకర్ జోరో 

నాథ్ మోపా కఛు నాహీ నఖభోరీ 

ఆతిసయ్ పబల్ దేవ్ తవ మాయా 

ఛూటయి రామ్ కరహు జో దాయా: | 

(రామచందుని పాదాల మీద శిరస్సు వంచి చేతులు జోడించి హను 

మంతుడు సుతిందాడు స్వామి ఇందులో నా దోష; ఏమీలేదు. ఓ పభూ నీ 

మాయ బాల (ప్రబలమెంది. నువ్వు కటాక్షించిన భక్తుడే దాని నుంచి విము క్రి 

పొందగలడు, 

“”ఏమనకున్నావ్ 7 సందులో అనుగు వెట్టకుండా చేస్తాను, వెభీప్క 

నాతో పేచీ పెట్టుకొని పైగా వాదిస్తున్నావాః[ో అంటూ కూరలవాడి మీద 

విరుచుకు పడ్డాడు ముకుందీమల్ 

“ఆవెధవకి నేనే కొనలేదే. మీకెలా ఇమ్మ టారు ఆయ్యగారూ. పెద్ద 

వాశె వుండి కూడా ఆనవసరంగా దెబ్బలాడుతున్నారు" 

“దూడు,...చూడు,.. వెధవ; దెబ్బలాడుతున్నానంట. వీడెంత ! 

వీడి ఐతుకెంత 1 ఓరేయ్, హరియా, ఇలా వచ్చి వీడి గంపఎత్తి ఆ మురికి 

కాల్వలో వినిరెయ్యి వీడేం చేసాదో” 
ఖషయు ఐస్స్ సున్ సరముని స్వామీ 

మె పామార్ పను కపి అతికామీ 

నాయి నయన్ సర్ జాహి సలాగా 
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మోర్ [కోధ్ తమ్నిని జో జాగా 
లోభ్ పాన్ జెపి గర్ న బంధాయా 

సో నర్ తుమ్ సమాన్ రఘు రాయా 

(ఓస్వామీ, దేవతలూ, మానపులూ ఆందరూ కామ, క్రోధాదుల్లో మునిగి 

వున్నారు. నేను తిర్యక్ యోనిలో జన్మించిన కోతిని. వాళ్ళముందు ఏపాటివాళ్టి ? 
ఆసలే సామాన్యమైన జంతువును. ఆందులో అన్నిటికన్న నికృష్టమైన జంతు 

జాతికి చెందిన వాణ్ణి. స్యభావరీత్యా నేను కామవాంఛాలోలుణ్ణి, వనిత చూవుల 

బాణాలకు గురికానివాడునూ కామ కోధ మనెడి తెమ్మెరలు కమ్ముకున్న 

రాతిలో దాని మోహపాశానికి దూరంగా వుండి జాగరూకతలో వున్న 

వాడూ, లోభం అనెడి పాళములో బందీ కానివాడూ ఓ (శ్రీరామం! ఆలాంటి 

వ్యకి నీకు సమానుడు. ఈ అర్హతలు లేని మరేవ్యక్రి కూడా నీతో 

సరితూగడు), 

లాలాముకుందీమల్ కు, కాయగూరల వఐాకిికీ మధ్య జరుగుతోన్న లంకా 

కొండను కొంబెం కూడా లక్ష్య పెట్టకుండా శాస్తు)లు గారు రామాయణ పారా 

యజణం చేస్తూ తన్మయత్వంలో మహవూగిపోతున్నారు. ఆంతలో ఇర్దరు భకు 

రాండుఆత్కడికొ చ్చారు ఆంజనేయస్యామి సన్నిధిలో పూలు పెట్టి, శివలింగం 

మీద నీళ్ళు చల్లీ వూలు వుంచి అంతటితో ఆ పని తీరిపోయిందన్నట్టు తెలిసిన 
విధంగానెనా సుతించకుండా ఇంట్లో ముచ్చట్లు చెప్పుకోవడం మొదలెట్టారు. 

బాబూరాధేళ్యాం వేళ్ళమధ్య సిరెట్టు బిగ వెట్టి గట్టిగా దమ్ములాగుతూ రంగంలో 
పవేశించాడు. ఎడమచేతిలో పేపరు పట్టుకుని, ఆరేమార్గంలో ఏదో పనిమీద 

చంకన అవర్జా వుస్తకాన్ని అదుముకుని వెళోన్న లాలాజానకీళశరణ్ గుమాస్తా 

కుంజీలాల్ హుక్కా పీల్చి సోదామని అరుగుదగ్గర అలా నిలబడిపోయాడు. 

ఇందాకటి నుంచి కూరగాయలనాడితో వెద్దగా ఆరిచేడేమో ముకుండీమల్కి 

దగ్గుతెర వచ్చింది. దగ్గుతూనే కుంజీలాల్ తో “బజార్లో సరుకు అమ్ముడుపోక్ష 

కాళ్ళు ఆరిగేదాకా నైనా తిరగడానికి యిష్టపడతాడు కానీ ఆణాకు నేరు యివ్య 
మంటే ససేమిరా యివ్యనంటాడీవెధవ. నేనేమైనా తప్పుగా మాట్టాడానా నువ్వే 
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చెప్పు. వూర్యం మాదిరిగా సందులో కట్టుబాటులేదు కానీ లేకపోతే ఈ ఆంప 

జోళ్ళ చెధవను సందులో శకేరాకుండా చే సేవాణ్జి. ఏమనుకున్నాడో ఎమో!” 

* ఆదే సమయంలొ ఏదో పనిమీద సజ్జన్ ఆ సందుగుండా వెళ్ళుతుంటే 

రాధేశ్యాం కంటపడ్డా సు, ఆంతే. కంఠంలో హుషారు తెచ్చుకుని = రాండి సజ్జన్ 

గారూ, దయచే:ఏండి” ఆని విలిచాడు. కాదంటే ఏమనుకుంటారో అని సంకో 

చిసూ మెల్లిగ ఆరుగు దగ్గిర కొచ్చాడు సజ్జన్, 

లా కూర్చోండి, ఈ మధ్య మీపేరు రూపాయిమందాన నగరంలో 

మోగిపోతోంది మహిళామండలిని కూకటివేళ్ళతో వీకేశారనుకోండి. మీ 

థై ర్యంచూని నాకు మహాసంతోషం అయింది” ఆంటూ రా ధేళ్యామ్ ఆరుగు 

వెపు చెయ్యి చూపాడు. 

“ఎవరా ఆది ? కన్నోమల్ మనవడా 1?” అంటూ లాలా జానకీశరణ్ 
dea స్తాతో మాట్లాడుతోన్న లాలాముకుందీ మల్ కళ్ళద్దాల్ని సవరించు కుంటూ 

ఆరుగువెవు చూఠాడు. 

“అవునండీ. నేనే. నమస్కా రమండీ” ఆంటూ చేతులు జోడించాడు. 

న్ ల్ జం. 

“శే మంగా వున్నావా బాబూ. “ధై ర్యేసావా సే లక్ష్మీ" అన్నారు, పెద్దలు. 

మొతానికి నువ్వు వెద్ద మొనగాడివని నిరూవంచు కున్నావు. 

లాలా ముకుందీమల్ పొగడ్తకు సజ్జన్ సిగ్గుపడ్డాడు. 
బల్తెంలాంటి వాడి చూవులతో లాలా జానికీశరణ్ గుమాస్తా ఓ పర్యాయం 

సజ్జన్ న చూళాడు మళ్ళీ లాలా వెపు తిరిగి “ఆ వ్యవవోరంలో మాకు తెలిసిన 

ఓ అబ్బాయి చూడా ఇరుకున్నాడు, పాపం పరువు కోసం వేలకు వేలు కుమ్మరిం 

“ఎవరబ్బాయి? ఎలా యిరుకున్నా డేవిటీ?” అన్నాడు ముకుందీమట్ , 

“ఆతడే నండి మంగతూ కమీషన్ యేజంటులేడూ, వాళ్ళబ్బాయి. పోలీ 

సులు వచ్చినప్పుడు వతనక్క_డే వున్నాట్ట" ఆంటూ కుంజీలాల్ చెప్పాడు. 
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“చేసుకున్న వారికి చేసుకున్నంత మవాదేవ* ఆంటూ వేళ్ళ సందులో 

సిగ రెట్టు వెట్టి దమ్ము పీల్చాడు రాధేశ్యాం. 

“మాటలు చెప్పడం చాలా లేలిక బాబుగారూ. గాయపడిన వాడికీ 

తెలుసుంది బాధ” అని లాలా ముకుండీ మల్ వైపుతిరిగి “ఏం లాలా, నేను 

పంది వా సవం కదూ?” అంటూ తన్ను సమర్థిస్తాడేమో ఆని ఆశించాడు. 

“ఆవు నవును.గౌగవం పోతే |పతీవాడుో బాధపడతాడు. పరువు పోయిన 

తర్వాత ఎంజ ఆ సి వుంటే ఏమ్ [పయోజనం” ఒరేయ్ సుకురువా, కొంచెం 

తమల పాకలు తెచ్చిచ్చిపోో" అంటూ లాలాముకుందీమల్ అరుగుకి ఎదురుగా 

ఆవతల వైపున్న తన ఇంటీవైపు చూస్తూ భ్గ్గరగా ఆరిదాడు. మళ్ళీ పాంక్కా 

గుడగుడ అనడం మొదలెట్టింది. 

ర్ 

పాలై పోతోంద” అంటూ సజన్ తక చర్యను సమర్థించు కున్నాడు జ ఇర్య 

క్ 

“మీరు సరీగ్గా చెప్పారు సంఘ గౌరవంతో చెలగాటం ఆడే వాళ్ళకు 
_& అ ( గా ల్ F 

తగిన ఇసి జరగాల్సిందే” ఆంటూ రాభళ్యామ్ సజ్జన్ ని సమర్థించాడు 

ఓ 

చొవు. నూ ఈ కళ్ళ మందు ఇటు వంటివి బోలెడని, చూళాం అనుకో" ఆంటూ 

కుం బేలా బ్ రా భేళ్యామ్ వై 

చెర్ల మనవులుగా చలామ 

వెడతాను. నునం మన గౌరవం క్ 
కూడా ఆలాగే 1 పాకులాడు తాచన్ని స 

pe ~ ey ns ఏ ఆ న్ 95 

వ్సోళ్ళ నాయనా. వవరెవచి భాగోతం చెప? మంటావ్? 

లొ ణి ॥ మ వాన్ 

“ఒర కుంజీలాల్ ఇపా*డ గౌరవం, పరూవూ ఎక్కా. డడిసీంది.. ఆంతా 
. | Ba ¢= asi | 

విపూకుని బజార్లో తినుగు తున్నారు. ఇదే పదిబాను యిరవై సంవత్నేరాల 

కతం కబిక దరి,దంలో వు: ప నస్వంతవాళ్ళ ముందు కూగా కోకు పిలా హు 
నా NM Fa | 
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కొదు. అంత గుట్టు చప్పుడుగా వుండే వాళ్ళు, నుది ఇవ. డో” నేక చెప్పేది 
నిజమా కాదా!” 

“అక్షరాలా నిజం లాలా" 

"మరిప్పుడు చూడు, లక్షాధికారి. అయినా సరే భిక్షాధికారనా సరే 
జి 

బర్న్ లా pe Ca వ్ క్ a 
స లేసిన కాణుంచి ఆదాయం చాలడం కదూ, కరులు వి జ 

f 
ఆంటూ లాలా మకుందీమల్ మౌనం అయిపోగానే అత్రి నోటోని హుక్కా 
గొట్టం గుడగుడ మనడం మొదలిట్రింద్, 

బయాటికి ఎక్క. డికో వెళ్ళవలని వున్న కుంజీవుల్ ఆక్కడే అరుగు 
మీద కూల బడ్డాడు. తావీగ- కూర్చుంటూ “మారోజులో పతి వనువూ ఎంళ 
చె 

og జక 

కనుకునా' వ్. ఆరో జ-లో క్రీద రకాన్ని, కొంగవరకైెహా జనం సహించే క 

ల్ 
na) 

వాళ్ళు నోరు వివ్పితే గందం ఎక ర వో తుందోన క భయంవు 

పదె 
C 

i (య ్ట శి § 
ol 

pn 
డ్ర్ 

ముల్ 
క ~, న 

లో మ 

స్ పొలెత పదవోరు నేరు జీవిన అంటే = రణము ఆనకో, మరిపుడ్తు ? 
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మైన పనేనా” అంటూ కుంజీలాల్ సజ్జన్ వెపు చూసాడు, కుంజీలాల్ 

వ్యాఖ్యానం ఆనే బండరాయి దొర్తి సజ్జన్ మీద వచ్చి పడింది. సజ్జన్ కూడా 

కళ్ళ్శిత్రి కుంబీలాల్ వెపు చూసాడు, 

ఆ మాటలకు ఆభ్యుదయ భావాలు కల రాధేళ్యామ్కి కొపం వచ్చింది. 

ఆ(గహావేశంతో “ఇటువంటి దురచారాల్ని కుండబద్దలు కొట్టినట్టు బయట 

పెట్టాల్సిందే ఇవన్నీ డబ్బులున్నవాళ్ళు ఆడిస్తోన్న నాటకాలు. తనకు తెలిసిన 

ఓ లమాధికారి అబ్బాయి దాన్లో ఇరుక్కున్నాడనీ అతని పరువు మంటలో కలిని 

పోయిందనీ ఈయన ఆక్క_సంతా. ఈ పెట్టుబడి దారీ వర్షంవారుతమ స్వప 
యోజనాలకోసం, తమ వై భోగాల కోసం ఎటువంటి నీచపు పని కెనా ఒడికడ 

తారు, ఒక్క స్రీ జాతీనికాదు. గో సంరక్షణ అంటూ రామలీల అంటూ 
ఆన్నిట్లో సంపాదిస్తారు. శవం మీద గుడ్డల్ని కూడా అమ్ముకొని ఆకమంగా 

లాభాలు ఆర్హించేరకం. ఆసలీ నంఘాగ్ని దోచుకుంబోంది ఈ పెట్టుబడిదారీ 

వ్యవస్థకు తామే వారసులం అని చెప్పు కుంటున్న ఈ (పబుద్ధులే. ఆటువంటి 

వాళ్ళ చెప్పులు నాకుతూ వాళ్ళు వదెలెనిన ఎంగిలి మెతుకులకు కక్కు. రిపడి 

యీ కుంజీలాల్ లాంటి వ్యక్తులు వంత పాడుతున్నారు. ఏపేవో విచ్చి విచ్చి 
[పేలాపనలు చేస్తుంటారు,” అన్నాడు కోపంతో. ఏమాట వచ్చినా వెట్టుబడి 

దారీ వర్గం రంకు బయట పెప్పగానికి కాచుక్కూచుంటాడు రాథళ్యామ్. ఆతని 

నిగరెట్టుమీద మని పేరుకుని ఆరిపోతూంటే దాన్ని ఒక్క సారి విదిలించి నోట్లో 
వెట్టుకుని త్యరతఇరగా నారుగు దమ్ములు పీల్చి ఆవలపారేసాడు. 

తమ వెవే వస్తోన్న మహీపాత్ని సంగు మొగల్లో చు=ళాడు సజ్జన్. 

రాధెళ్యామ్ విసుర్హకు వుడికె త్రిపోయిన కుంజీలాల్ దస్తారిన్ని చంకలో వెట్టు 

రుని బయల్దేరుదామన్న పుద్దేశంతో లేదాడు. వెళ్ళబోతూ ఆశ నేదో చెప్పబో 

తూంటే ఆతని జబ్బ పట్టుకుని తన నోటి దగ్గరకు లాక్కుంటూ ముకుందీమల్ 
ఆన్నాడు - “ఎవరికి నోరిసునావ్ కుంజీలాల్ ? ఇదంతా కమ్యూనిష్టు 

(పపంచం. కాస్పేవు కూర్చోని ఆకులేసుకుని వెళ్షువుగాని, ఓరేయ్సుకురువా, 

ఇందాకనగా తనుల పాకులు తెమ్మన్నాను. ముండనాయాలా. ఎప్పుడురా 
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తెచ్చేది. పొగాకు కూడా కాన తీసుకురా! అంటూ మళ్లీ ఇంటివైపు చూని 

ఆరిచాడు. 

ఆమాట మీద ఆమాట పెరిగి సంభాషణ గతించిన డెబ్బై ఎనబై 

సంవత్సరాల వైపు మళ్ళింది. పాతరోజులూ, పాతజ్ఞాపకాలు గుర్తుచేసుకొని 

ఫలానా వ్య క్రి ఫలానా వాడికొడుకని, ఫలానా వాడికి తమ్ముడని చెప్పుకొవి 

ఆరోజుల్లో వయసు మళ్ళీనా యువకుల్లా దేహదారుఢ్యం కలిగివుండేవారని-_ 
యిలా అనేక విషయా౨మీద చర్చిస్తూ సంషుంలో ఇన్నాళ్ళ నుంచి వచ్చిన 
మార్పులూ కూర్పులూ అన్నీ వెనుకాముందూ, ఓ [కమంలో కొకుండా వర్తిస్తూ 
మహా హుషారుగా మాట్టాడారు ఆంతా, జరిగిపోయిన సంఘటనలూ, రోజులూ 

వర్ణించడం (పతి వ్యక్తికీ మవోసరదాగా వుంటుంది, ఆవి చెబుతోంటే వినే వాడికి 

చె ప్పేవాడికీ ఓ రకమైన నిషావసుంది. రామచరితమానన్ పారాయణం చేస్తోన్న 

శాస్తుంలుగారు పుస్తకాన్ని మూనేని ఎప్పుడో లేచి వెళ్ళిపోయారు. శారిన 

వెకతూ వెళుతూ ఎంతోమంది భ క్షగణం అక్కడ ఆగి కాస్సేపు వుండి మళ్ళీ 
వదలిపోయారు తెలిసినవాళ్లు అటు వెళోంటే జై రామ్జీ ఆనీ, జై పొంద్ ఆనీ, 

నమస్తే అనీ కుళలక్షేమాలు అడిగారు కొంతమంది. కొంతమందైతే ఆ సమా 

వేశంలో వచ్చి కూర్చున్నారు. వేపపుల్ల నుంచి బినాకా వేస్టు వరకు, పొద్దున 

ఫలవారముళో జిలేబీ, కచోరీ నుంచి వెన్న, రొ చైటోస్తు వరకు కబుర్హు 

నడిదాయి. పూర్ణం ధరించే తలపాగాలూ, చొక్కాలూ, ఓణీలు మెదలు 

ఇప్పటి పాళ్ళాత్య వేషాల వరకు అందరూ తమతమ ఆభిపాయాలు చెప్పారు. 

సూర్యభగవానుడు ఆరుగుమీద నుంచి దిగి గోడల మీదకు ఎగబాకుతున్నాడు, 

దాదాపు మూడున్నర గంటల సేపు ఆ చర్చలు ఆలా కొనసాగాయి. ఆరుగు 

నుంచి దిగాడు మహీపాల్* వానుమాన్ మూ ర్తిముంది జేతులు జోడించి “శ్రీగురు 

చరణ్ సరోజ్రజ్' అంటూ స్తోతం చేని 'భోలే మృత్యుంజయువారహార్ అని 

వుచ్చరించి సజ్జన్ వైపుకు మళ్లాకు. సజ్జన్ ఆలోచనల్లో మునిగి వున్నాడు, 

ఆతను కూడా ఏదో పోగొట్రుకొన్నటుగా మహిపాల్ని చూళాడు. అ చూపుకు 

సమాధానం యివ్యలేక ఓ చిరునవ్వు నవ్వి వూరుకున్నాడు, మహిపాల్, 
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ఆకస్మాతుగా గడియారం వెపు చూసూ 'ఆపహుడే పన్నెండూ నలి 

ఆయింది. పెద్దమ్మ ఇంటికి వెళదామని బయలుదేరాను ఇక్కడ మాటల్లో 
పడిపోయి ఆ విషయాన్నే మరచిపోయాను, ఏలా గైెతేనేం బాగానే కాలన్నేపం 

ఆయిందిి ఆన్నాడు సజ్ఞన్. 

“సిజంగా: కాలం గడిచినచ్రే ఆనిపించలేదు. మంచి కాలక్షేపం అయింది.” 

మళ్ళీ క్షణంసేపు అంతా మౌనంవహించారు. వాళ్ల ముందు నుంచి. ఓ 

ఆవు వెళుతోంది. దాసి ఒంటిమీద హోలీకంగుల్ని ఎవరో పులిమారు. ఇద్దరు 

దృష్టి దాసి మీదకు మళ్ళింది. 

లా దయచేసినావు. ఏమిటి విశేషం?” ఆంటూ సజ్జన్ ఆడీగాడు. 

“ఏమీ లేదు. నిన్ను చూద్దామనే బయలుదేరాను ” 

కను వెద్దమ్మ యింటికి వెడుతున్నాను. తొందరగా వెళ్లాల్సిన పసి 

లేకుండా వుంటే పవ, ఇద్దరం కలీని వెళ్లాం” అని అన్నాడు సజ్జన్ = 

"నువ్వు వెళ్లు, నేసిటు వెళతాను” 

వహీవె-ల్ని కన్నార్పకుండా ఓక్షణం మాసి, “వర. పనిలేకపోతే 

నాతోరా. వెద్దమ్మ వచ్చి పొమ్మని కబురెట్టింది. ఆమె ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత 
నువ్వెక్కడికి వెళ్లాం అంటే ఆక్క_డిశే వసాను” ఆన్నాడు బలవంతం 

చేస్తున్న ట్లుగా సజ్జన్. 

మహీపాల్ సరే అన్నాడు. ఇద్దరు గోకాల గేటు వెపుగా వెళ్ళారు. 

వెద్దమ్మ ఇంట్లో తాను గడివీన Ee జ్ఞాపకం రాసాగాయి సజ్జన్ కి. తన్ను 

వెళ్లగొట్ట డానికి కాందీశీకుల ఎత్తుగడా, పెద్దమ్మ తనకు చిల్లంగి పెట్టడం, 

దొంగలు పెద్దమ్మ అంట్లో చొరబడి ఆమెను మంచానికి కదని దోచుకోవడిం, 
తన జీవితంలోకి కన్యరావడం, పెద్దకోడలూ- బోర్ మహాకవిగారి [వేమా 

యణం ఆన్ని ఒకటి తర్వాత డీక్టి దృళ్యాలుగా ఆతని మనసులో మెదిలాయి: 

అమాంతంగా బోర్ గాడు ఏంచేస్తున్న ట్ల టు? చాలారోజులై ౦దీ అతను కనపడి" 

ఆని మహీపాల్ అడిగాడు, 
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"నేను కూడా శూని చాలా రోజులైంది పరమతామ్షుడు” 

“అటువంటి వాళ్లు ఎంత మంది వున్నారో కదా ఈ సంఘంలో. వ్యక్తి 

బలహీనతను చూనినపుడెలా ఆతని మీద కోపం రావడానికీ బదులు సాంఘిక 

వ్యశస్థ మీదే నాకిప్పుడు కోపం వనుంది సుమా! ఐలహీనతలనేవి సంఘం 
అంతటా వ్యావించి వుంటాయి” ఆన్నాడు సజ్జన్. 

“బలహీనతలే కాదు ఖర్మ. శ క్రిసామర్థ్యాలు కూడా వ్య క్రికే చెందినవి 
కొక_” మాట్లాడుతోండగానే వెద్దమ్మ ఇల్లు వచ్చేసింది. తలుపు గొళ్లాన్ని కొట్టి 

కబ్రంచేళాడు సజ్ఞన్. మహీపాల్ ళన మాటను పూరి చెయ్యకుండా ఆగి 

పోయాడు. “ఎవరా ముండాకొడుకులు అలా గొం పట్టుకుబాదుతున్నారు” 

లోపలి నుండి వెద్దమ్మ కంఠం వినిపించింది. 

“తిట్లు లేకుండా ఎవరితోనూ మాట్టాడదు కదా, మహాదొడ్త యిల్లాలు” 

ఆంటూ మహీపాల్ వెపు చూస్తూ చిరునవ్వు నవ్యాడు సజ్ఞ్జన్, తలుపుకు దగ్గరగా 

నోరు పోనిచ్చి “నేను వెద్దమ్మా, సజ్ఞన్ని” అనిదిగ్గరగా సమాధానంచెప్పాడు. 

ఆదుర్లన్ అని ఎందుకు చెవ్పవుః” 

౮ ఒక్క షీలాయే ఆలా పిలునసుంది” 

షీలా వేరు వినగానే మహీపాల్ గంభీపడయ్యాడు, అంతలో లోపలి 
గకియ తీస్తున్న శబ్దం ఆయి తలుపు తెరుచుకుంది. ఎదురుగా కన్య నిలబడింది. 
ఆనందోత్సావాంతో థ రవెపు చూని మహీపాల్ క నమస్క రించింది. 

"ఎక్క డున్నారండీ ఇంత సేపట్నుంచీ?” ఆంటూ సజన్ని అడిగింది. 
తె 

“ఇక్క డే అరుగులేదూ, ఆక్కడే కూర్చున్నాను” 

“లేదు. ఒట్టి అబద్దాలాడుతున్నా డు స్ు ఆక్కడ జూదం ఆడుతోంటే 

పట్టుకుని లాకొచ్చాను” ఆంటూ మపొపాటల్ చాడీ పాచ్చెడు. 

ఆ మాటలకు నవ్వుతూ కన్య అంది- “ఆయితే తమరు కూడా అక్క 
డికి పందెం కడదామని వెళ్లారుకాబోలు”. 
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*ఆ( ఓడిపోయాడు. ఆందుకే నామీద పితూరీలు చెపున్నాడు,ో 

(డాయింగ్ రూమ్ని దాటుకొని లోపలికి వెళుతూ అన్నాడు సజ్జన్ = 

“బాబాగా రొచ్చారు” అని కన్య చెవ్పింది. 

“ఎక్కడున్నారు?” 

“మేడమీద” ఆంటూ మెట్టు ఎక్కుతూ కన్య బదులు పలికింది. 

వెన చైతమాసం ఎండమిలమిలలాడుతోంది. మొఖానికి ఎండ తగల 

కుండా వీవు పెట్టుకుని కూర్చుంది వెద్దమ్మ* ఆమెకు ఎదురుగా నల్లనిలాయ గల 

బలిష్టమైన శరీరముతో లంగోటి కట్టుకుని బాబాగారు కూర్చున్నారు. ఇద్దరినీ 

చూడగానే చాలా ఆప్యాయంగా ఆవ్వోనించారుబాబా. పెద్దమ్మ కాళ్లకు సజ్జన్ 

నమస్క-రిస్తోంటే “ఏరా, ఇన్నిరో జుల్నించి ఎక్కడున్నావు?” అని పఠామ 

ర్శించింది ఆమె, 

పనితో వున్నాను పెద్దమ్మా” 

"నువ్విక్కడకు రావడానికి తీరికే దొరకనంత ఏవని వెలగబెడు త్తున్నా 

వురా? నీ వెళ్లాం మూలంగా నీ కబుర్లు తోలుస్తున్నా యి భాబాగారు వుండనే 

వున్నారు. వీ్లి ధ్రరూ నన్తూపోతున్నారు గనుకనే ఆమాతం అయినా నీ గురించి 

తెలుసుకోగలుగుతున్నాను. లేకపోతే _” 

“అదేంకాదులే భ కురాలా. నీ కోడలు ఇక్కడ పనిచేసోందే నీ కొడుకు 

వేరేచోట అంతకన్న ఘనకార్యం చేసూవుండిపోయాడు. నేను సాక్ష్యం చెప్పు 

న్నాగా” 

"ఎవర్నీ నా కోడలని అంటున్నారు?” 

“నీ కొడుకై న తర్వాత ఆతని భార్య నీకు కోడలు కాదా మరి?”' 

“నేను వీడి పెళ్లానికి వంద తులాలు బంగారం ఇస్తానన్నాను. మా 
జ్ఞాతుల్లోనే ఓ బుద్ధిగల విల్లని కూడా చూశాను” 

"నువ్వేమైనా అనుకో భ్ర కురాలా. అతన్ని నువ్వు కొడుకనుకుంటే మరి 
ఆమె నీకు కోడలే అవుతుంది, చూడు ఆ ఆమ్మాయి ఎంతి తెల్లగా ఆందంగా 
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వుందో. ఎంత దొడ్డస్వభావం అనుకున్నావు ఆమెది? ఇంట్లో భర్తకు సేవ 

చేస్తుంది. ఇక్కడ నీకు సపర్యలు చేస్తుంది. సూలు నడువుతోంది. ఆమెలో 

ఏమీ చెడ్డతనం వుంది? ఆమె అంటే నీకెందుకో అంత ఆయిష్షత:”' 

పెద్దమ్మ కళ్ళెత్తి ఓ పర్యాయం. కన్యవె వు చూసిండి. అయినా తన 

ఆధి పాయాన్ని వూర్తిగా మార్చు కోవడానికి ఇషం లేనట్టుగా నటిస్తూ “ఆ 

మంచిదే, కాని నామ ముందే ఎందుకు చెప్పలేదు. మా ఖంధువుల అమ్మాయని 

ఎందుకు ఆవిద్ధం ఆడాలి?” ఆంటూ దీనికి బాధ్యత వాళ్ళిర్ధరి మీదే తోసింది. 

“యశోదకు భయపడి కృష్ణుడు అబర్దాలు చెప్పలేదటే పెద్దమ్మా” అని 

నవ్వాడు సజ్జన్. 

ఆ మాటకు బాబాగారు, వనఠేన్య పకపకా నవ్వారు. మహిపాల్ కూడా 

మెల్సిగా నవ్వాడు పెద్దమ్మ కూడా నవ్వుతోంటే గారకట్టిన ఆమె పళ్ళు కనివిం 
చాయి. బాబా అందు కున్నాడు. “రాము భకులారా ఇప్పుడు నువ్వుత ల్లి ఏమీ 

ఆనకూడదు. నువ్వు యశోదవయ్యావు ఆతను కృష్ణుడయ్యాడు., నువ్వింక నీ 

కోడల్ని కూడా కృమిందాలి''. 

“ఎప్పుడో తృమించేసాను. నేనీ కుంకను మరచి పోవాలని ఎంత 

[ప్రయత్నం చేసున్నా మీద రాసుకుంటూ నాకు సేవచేసా నంటుంది. ఏమని 

చెప్పను?” 

“మరలాగె తే సీ వంన తులాల బంగారం ఆమెకు ఇచ్చెయి” 

వెద్దమ్మ ఆందుకు ఏమీ మాట్టాడ కుండా వూరుకుండి పోయింది. అక్కడే 

నిలబడిన మహీపాల్ని చూస్తూ *'వీరు ఎవరు?” ఆని సజ్జన్ని |పళ్నించింది. 

"పరు చాలా పెద్ద రచయితలు వెద్దమ్మా” అంటూ తడుముకో కుండా 

జవాబిద్బాడు సజ్జన్, 

“దాలా పేరు మోసిన పండితులు, రామ భక్తురాలా' అన్నాడు బాబా 

సజ్జన్ తో శృళితి కలుపుతూ. 
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వెంటనే పెద్దమ్మ నేలమీద తల ఆనించి మహీపాల్కి దండం పెట్టి 

అదిగింది. మా ఇల్లు మీరాకతో పావన మెంది. ఇక్కడే వుంటున్నారా లేక 

బయట నంచి వచ్చారా?” 

* ఇక్కడి వారేనండి వెద్దమ్మగారు, ఈయన బోలెడన్ని పుస్తకాలు 

రాళశారు' 

' ఉత్సాహంతో మహీపాల్ గురించి చెప్పింది వనకన్య. 

ోఆయిచే వీరు పౌరో హాత్యం కూడా చేసోండొ చ్చు" 

ఆవునే వెద్దమ్మ. ఇంట్లో రోజూ వూజా వునస్కారం చేసుంటారు” అని 

చెపుతూ 6! పెళ్ళిళ్ళు ఆవి జరిపించడం మాతం వీరికి రాదు” అంటూ సజ్జన్ 

చెప్పాడు. 

“రాధా కృష్ణుల కళ్యాణఅ బాగా జరివించగల పురోహితుడు నాకు 

కావాలి. ఇక్కడ వొరికితే సరేసరి. లేకపోతే కాశీ నుండి పిలిపించండి. రాను 

పోనూ ఖర్చులు నేసే భరిసాను”. 

“బాగుంది. అలాగే. నేను ఏర్పాటు చేసానుగా” ఆన్నారు బావా. 

“వివాహం మంచి ఘనంగా జరిపించాలి. నా సవతి మనవడి వెళ్ళిఆంత 

వె భోగంగా జరిగి నప్పుడు మనం భగవంతుని కళ్యాణం ఆంతకన్న శోభాయ 

మానంగా చేయాలి. వీడు గూడా వున్నాడు. కన్నోమల్ మనవడు, చెవుల్లో 

చెట్లు మొలిచి నట్టుగా పట్టించుకో కుండా ఎలా కూర్చోన్నాడో చూడండి. ఇంక 

ఎన్ని రోజులు వున్నాయి..., రేపటి నుంచి వెళాఖ మాసం (పారంఖభ, పున్నమికి 

వెళ్ళి. ఖచ్చితంగా నెల వుంది. ఇంత వరకు యేమీ కొనలేదు. ఆ సన్నాహమే 

లేదు" 

"వాటి గురించి నువ్వు కలవర వడకు భ కువాలా. ఆవన్నీ మేము చూదు 

కుంటాం. మాకు కట్నం కింద ఓ ఆకమాన్ని కట్టించి ఇవ్వు ఆంతే”” ఆన్నాడు 

రొబొ, 
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“మరి పెళ్ళి కొడుకుని చేసినందుకు గాను పెద్దమ్మ ఏమి ఇనుంది 
ఆంటూ కన్య అడిగింది, 

౮ ద్దు రోజుల్లో ఆయితే రేడియో. సోఫాసెట్లూ, గడియారంలాంటి ఇరీ 

దైన వసువులు ఇవ్వడం ఆచారమై పోయింది'' ఆని మధ్యలో ఆందు కున్నాడు 

మహీపాల్. 

“అయితే భకురాలా, ఇవన్నీ నువు? మాకీ సావన్న వూ: క 

పరమాత్ముని పెళ్ళికి మమ్మల్ని కోటూ నూటూ వేసుకో మంటున్నావ 

మాట” అని ఖాబా ఛలో క్రి విసరగానే ఆందరు విరగబడి నవ్వారు. 
— UE 

ల 
న (" 

“అందు కనేగా ఇవ్వాళ విలివించింది. వెళ్ళికొడుకునుచేసిన రోజు పండ్లూ 

మితాయీలూ ఎలాగై ౫ పంవిసాను. ముత్తం పళ్ళాలు పెట్టాలని నక్టయించు 

కున్నాను కూడా” అని ఆంది వెడ్డమ్మ. 

= ఆవన్నీ మేము ఆశ మంలో పందిపెడతాం. మిగతాది మాకు నగదు 

రూపంలోనే ముట్టాలి. దానితో ఆశమానకి కావలనిన ఖాళి లాన్ని మేం కొను 

క్కుంటాం, వెళ్ళి కొడుకును చేసినందుకు. ఖాశీస్థంమున్నూ, పెళ్ళికి ఆశను 
మున్నూ మాకు కట్నంగా సమర్చించుకో” 

వివావాం యేర్పాటు ఏలా చెయ్యాలి అని నిర్ణయిందారు. మహీపాల్ 
వెళ్ళిపోదాం అని మహా తొందర చేస్తోంటే సజ్జన్ కేచాశు, కన్య నూలుకు 

వెళ్ళి పోయింది ఆన సూలు ఇంకా ముగియలేమ. కట్టూ ఆల్రికా, నేత్రా 

మొదలై న చేతి పనులు నేర్పడానికి కన్యకు సాయంగా మరిద్రరు శ్రీలు నియ 

మిందారు, కన్య :డుపుతోన్న పాఠళాలలో ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళు ఎక్కువగా 
రావడం మెదలెట్టారు. పెద్దమ్మ ఇంట్లో స్టూడియో కోనం అద్దెకి సజ్జన్ తీసు 

కున్న గది ఇప్పడు కేవలం ఆతని ఆరపోయిన కోరికకు (ప్రతీకగా మా[తమె 

నిలిచి వుంది. ఈ మధ్యన బాలా రోజుల్నుంచి ఆతను ఒక చిత్రం కూడా గీయ 

లేదు, అధవా ఆలాంటిఏ ఏదై నా వుంటే తనబంగాళాలోనే కూర్చుని చేస్తున్నాడు, 

ఇవ్వాళ సరడాగా కనివించాడు సజ్జన్. కాని ఆడవాళ్ళ గోల ఎక్కు వగా వుంటుం 
దని ఆతట్టి వారించాడు మహీపాల్. 
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“అయితే రామ్జీ. ఆగ్రమానికి వెళ్తాం” అంటూ కన్య పాఠళాలంకా 
కలియ చూని తీరిగి వచ్చిన బాబా సజ్జన్ లేవబోతోంది గమనించి అన్నాడు. 
మహీపాల్ కి కష్టం లేక పోయినా బాబాగారిది తిరుగులేని నిర్ణయంగా భావించాడు 

జ వెళ్టాం పద సజ్జన్ బాబూ” అని ఇంకో సారి రెట్టించారు బాబా. 

“నేనింకా భోజనం చెయ్యలేదు బాబాబీ. మహీపాల్ కూడా లేదనే అను 

కుంటాను” అంటూ మహీపాల్ వైపు చూసాడు సజ్ఞన్. 

"అవునండి. నేను ఫలవోరం చేని ఇంటి నుంచి బయల్దేరాను" అన్నాడు 

మహీపాల్. 

“అలాగై తే మరి ఇవ్వాళ వఫలవోరమే చేయండి. వెళుతూ దారిలో 

కావలనిన పండ్లూ సామానూ తీసు కుందాం, రెండున్నరా మూడు గంటలకల్లా 
పండా భార్య బరెను తీసుకొచ్చి పాలు వితుకు తుంది. ఆ పాలన్నీ మనమే 

తీసు కుందాం. ఏమంటారు రామ్శ్రీ?'' అంటూ మహీపాల్ వీపు మీద చేతితో 

తడుతూ" మీరిద్దరు మహానుభావులూ ఒక్కచోట కలిసారు కదా ఆ[శమానికి 
ఇన్ని రూపాయల చందా రాబోతుంది, ఏమి చెయ్యడమా అన్న విషయంపె 

మీతో సం పతించాలి. ఆ విషయాన్నే ఆలోచించడానికి మిమ్మల్ని రమ్మం 

టున్నాను” అని అన్నారు బాబా. 

మహీపాల్ మారు మాట్లాడ లేక పోయాడు. 

46 
స్నేహితులిద్దరూ బాబా అృళమం నుంచి త్వరగానే తిరిగి వచ్చేశారు. 

మహీపాల్ పదపరమని ఓ త్రిడిచేసినందువల్ల ఆక్కడ ఎక్కువ సేపు వుండడానికి 
వీల్లేక పోయుంది. కపూర్ హోటల్కి వెళ్ళి కాసేపు గుర్రం ఎక్కా లన్నాడు 

మహీ పొల్= సజ్జనయితే వత్తు సేవించడం మానేని చాలా రోజులైంది. ఆయినా 

తోడుకోసం మహీపాల్ తో వెళ్ళడానికి సిద్దమయ్యాడు. 
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ఉన్తూస్తూ చూస్తుండగానే యూ మనుషులు సంవత్సరాల తరబడి అంటు 

కుని వున్న వ్యసనాల్ని ఎలా ఒరిలించుకొంటారో నా కర్ణం అవడంలేదు” 

'అన్నాడు మహీపాల్. 

“ఆదర్శవాదియెన రచయిత అనేకమైన వస్తువుల్ని విడిచి పెట్టాలనీ, 

ఆనేకం ఆయిన వాటిని అలవాటు చేసుకోసుకోవాలనీ నీ సాహిత్యం ద్వారా 

వృపదేళాలు చేళావుగా, ఎందుకు వదిలి పెట్టలేం ? * 

సజ్జన్ తన మీద విసిరిన వ్యంగో క్రికి ఆతని గుండెలో తూటుపడింది. 

కొంచెం సేపటి వరకు మౌనం దాల్చి మహీపాల్ అన్నాడు-*ఆలోచించడం 

సులభం కాని ఆచరణలో వెట్టడం కిష్టం. సీకు ఈ సియమం వ రించదను 

కుంటున్నావా ,” 

సజ్జన్ ఆలోచనలో పర్తాడు. * నజమూ ఆబద్ధమూ రెండునూ" అని 

కా స్పేపటికి అన్నాడు సజ్ఞన్. 

“ఆదెలా సాధ్యం 1” 

నా వుద్దేకంలో నాలో సంకల్పబలం నీకన్న ఎక్కునవుందనుకొంటాను. 

సాధారణంగా ఓ విషయం గురించి నిర్ణయానికి వచ్చానంటే జీవితంలో దాన్ని 

ఆచరణలో పెద్రేసాను” 

“ఆయితే ఓ మాట అడుగుతాను. స్జఎ చెప్పు. ఈ వీధిలో ఏవేవో 

నూతన _ష్మకియలూ (పయోగాలూ చెయ్యాలని ఎంతో ఆ రితో వచ్చావు కదా, 

సీ సంకల్ప బలం నిన్నెంత వవకు గమ్మస్థానం దగ్గిరకు తీసు కెళ్ళ 

గలిగింది 7?“ 

టు (పళ్నకు సజ్జన్ మెదలకుండా ఆలోచిస్తూ కారు డ్రై 9వ్ చేస్తున్నాడు, 

మహీపాల్ ఆతన్ని మళ్ళీ ఆదే (ప్రశ్నతో రెట్టించాడు. సజ్ఞన్ తన తప్పిదాన్ని 

ఒపుకుంటూ " _వేమలోపకి మరిచిపోయాను మితమా. లేక పోతే ఈపాటికి 

బులావరకు పజయం సాధించే వాడ్డ" ఆని ఆన్నాడు. 
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“| పేమలో పడి నిన్ను నువ్వుఎందుకు మరిచిపోయినట్లు 1* 

“ఆంతకు ముందు నా జీవితంలో వెలితి వుంది కనుక” 

“రా జీవితంలో కూడా ఎన్నో వెలితిలు వువ్నాయి. వాటి మూలాన్నే 

నేను ఓడిపోతుంటాను” అంటూ మహీపాల్ దీర్షంగా ఓ నిట్టూర్పు విడిచాడు. 

తరువాత చాలా సేపటి వరకు ఇద్దరి మధ్య సంభాషణ ఆగిపోయింది. 

తమ తమ ఆలోచనల్లో ఇద్దరూ మునిగి మౌనంగా వుండిపోయరు. కపూర్ 

పోటల్ యజమానికి చెవి పె అంతస్తు మీద ఓ ఖాశీగదిలో కూర్చోవడానికి 

ఏర్పాటు చేయించుకున్నారు” 

“ఇవ్వాళ వుదయాన్నుంచి నా మనస్సుఆదోలా వుంది" అని అన్నాడు 

మహీపాల్. 

“* ఎందుకు " 

“నా అంత్య కాలం దగ్గిరపడి౭దని అనుకుంటున్నాను” 

“వచ్చివాడిలా వున్నావు. ఏమైనా చెడ్డకల వచ్చిందా యేమిటీ ?” 

“అవును. న 

“కలలనేని మెవడు లోంచి పుడతాయి” 

“ఎప్పుడూ కా కణ ఆవేద రావోయే సంఘటనకు సంకేతంలాంటిది. 

నాలోపాలు నన్ను ముంచి గ యసి భయంగా వుంది. నేను వాటితో పోట్టాడ 

లేకపోతున్నా” 

“కలలో ఏమి చూసావేమిటీ?” 

చిస్గి చీకిన పాత గుడ్డలూ, విరిగిన కుండ వెంకలూ, చీముతో 

తడిసిన దూడ పింశాలూ, పట్టి గా గండిన ఓ కంవుకొడుతున్న సందుగుండా 

వెళ్ళుతున్న టు కలవచ్నంది.*ి 
(=r ల 

'“ఇంకా ఎవరై నా కినివీంచారా 1" 
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తన్సేన్స తప్ప ఎవరూ లేరు" 

“తర్వాత” 

“నడుస్తూ నడుస్తూ ఆలనిపోయాను, సందులోంచి బయటపడదామను 
కున్నాను. కాని బయట పడ లేకపొయ్యాను, కలలో నాకు ఎంతమానసిక్ష 

ఆందోళన కలిగిందో సీ కెలా వర్ణించి చెప్పను ? ఆది ఓ పెద్ద ఆనుభవం 

అనుకో.” 

“తర్వాత 7?" 

“'తర్వాత నేను ఓనది ఒడ్డుకు చేరుకున్నాను. నదిలో ఓ పడవ వెళ్ళు 

లోంది. దాని నిండా (ప్రయాణీకులు వున్నారు, వారంతా నన్ను రమ్మనమని 

వలువ సాగారు. వడవను ఒడ్డుకు తెచ్చారు. నేను పడవలో ఎక్కేసాను, దాన్లో 
తెలిసిన వాళ్ళు చాలా మంది వున్నారు.” 

“'“ఎవరెవరున్నారు శి 

“షీలా, కళ్యాణి, కర్నల్, మా చిన్నమ్మ కొడుకూ, ఇంకా ఎవరెవరో 
వున్నారు"*' 

“ఆ తర్వాత” 

“'నది మధ్యకు వెళ్ళగానే పడవ బోల్తాపడింది. ఆందరూ ఈదసాగారు. 
పచ్చని నీళ్ళలోంచి చాలా బురుజులూ, మెనార్లూ పాడుబడ్డ శిథిలాలూ కనపడ 
సాగాయి. అళిథిలాలు నన్ను బలవంతంగా తమవైపు ఆకర్షించడం మొద 

లెట్రాయి”' 

"తర్వాత" 

"నాతో చాలా మందిని లాక్కోని పోయాను. కాని చూస్తూండగానే 

వాళ్ళంతా నాచూపుకు అందకుండా వెళ్ళిపోయారు. నది అట్టడుగు భాగంలోని 
శిధిలాల్లో కూరుకుని చిక్కు పడిపోయా, పెకి రావడానికి వీల్లేకుండా నన్నె 
నరో పెద్ద గొలుసుతో బంధించివేసినట్లయింది. ఎంతోసేపు గింజువలాడాను. 
గిలగిల తన్ను కున్నాను.కాని దాని నుంచి విముక్రి పొందలేక పోయాను” 
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“ఇదంతా నీకు జీవితంలో కలిగిన ఘోరపజయానికి  పతీకలు మాతమే. 

ఆ బురదా, దుర్గంధం, ఆ శీథిలాలూ నీ మన నసులో అల్లుకున్న నెరాళ్యాన్నే 

తెలుపుతున్నా యి. నీటిలో ఒకొ క్కదాని విశ్లేషించుకుంటూ వెళ్ళు. మృత్యువు 

(పశ్నేరాదు ఈ సందర్భంలో” 

మహీపాల్ మెదలకుండా వూరుకున్నాడు. సజ్జిన్ కాఫీ తాగి సిగరెట్టు 

వెలిగించాడు. మహీపాల్ కోసం ఆతని ముందు సిగరెట్ కేసు తీసీ వుంచాడు. 

మత్తులో కొంత సేపు కళ్ళార్పకుండా ఏదో ధ్యాసలో మునిగిపోయాడు 

మహీపాల్. మళ్ళీ తేరుకుని “నీతో ఓమాట చెవ్పి నా గుండెలోని బరువు 

తగ్గించుకోవాలి....నిన్ను చూని నాకు ఈర్ష్య కలుగుతుందోయి. నువ్వేమెనా 

అనుకున్నా సరే నాగురించి.” 

ఆ మాటకు సజ్జన్ మౌనంగా ఓ చిరునవ్వు నవ్వి వూరుకున్నాడు, 

“ఇంకో మాట కూడా చెప్పనా? నువ్వంటే నాకు ఇష్టం కూడాను” 

"మరి కర్ష్నలంటే?” 

“కర్నల్ దేవతామూర్తి. నన ఇద్దరం కలిని కూడా ఆతనికి సరి 

తూగలేం. ఆతని మానసిక చేతనం మనలా పరిపక్వం కాకపోయినా ఇతరు 

లంటే (పాణాలిస్తాడు, నీకో మాట ముఖ్యంగా చెప్పాలనుకుంటున్నాను. 

బీపితంలో ఎప్పుడూ ఓడిపోవద్దు." 

“జయాపజయాలు మన చేతిలో లేవు కదా! పరిస్థితుల్ని బట్టి ఆవి 

ఆధారపడి వుంటాయి.” 

“ఏమైనా సరే. అలని సొలని కూర్చుండి పోవడమే అనలైన ఓటమి. 

ఓటమి అంటే నా వుద్దేశం ఆరే. నువ్వు [పాఠంభించిన పని పూ ర్రయ్యే వరకు 
విడిచి పెట్టకు" 

స్నేహంతో తడినిన మహీపాల్ ఉపదేశం ఆతని హృదయాన్ని తాకింది. 

ఉద్వేగంతో " “నువ్వునా వెంటవుంటే మనం [పపం దాన్నే జయించి పారేసాం” 

ఆన్నాడు సజ్జనే. 
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“నేనీ వూదిలోంచి బయటికి రాలేను.. నన్ను నేను ఆర్థం కూఢా చేసుకో 
లే స్దితిలో వున్నాను. చాలా ఆలసి పోయాను. పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం 

అనుకుంటూవుండే వాణ్ణి ఎంతో సాధించగలనని. (పపంచాన్నంతా తారుమారు 

చేయగలనని. పరమేశ్వరుడు నాకే అగ్నిపరీక్ష పెట్టాడు. నన్ను నేనే మార్చుకో 
లేక పోయినాను. సంఘాన్ని ఎలా మార్చగలను:” 

కస వేదాంతన్న౦ఠా ఆలా కటి పెటు” అన్నాడు సజన్ విసుగుదఅ 
లు అ ల! 

చూవిసూ, 

“నువ్వసలు పొద్దున్నే ఎందుకొచ్చినట్లు?” ఆని అడిగాడు సజ్జన్ మళ్ళీ, 
“చెప్పానుగా ఒంటరితనాన్ని భరి=చలేక తోడుకోసం నీ దగ్గిరకు 

వచ్చాను, కర్నల్ దగ్గరకే వెళ్లామనుకుని ఆతకు ఇటువంటి విషయాల్ని 

బురకు పట్టించుకో డని '” ఆంటూ మహీపఫాల్ ఆగిపోయి ఓ దీర్హమెన నిటూర్పు 

విడిచాడు, 

మహీపాల్ వాలకాన్ని పరికిస్తూ “నువ్వు నీకూ షీలాకూ చాల ఆన్యాయం 

చేస్తున్నావ్ మహిపాల్. షీలాతో ఏరోజు నుంచి సంబంధాన్ని విడ్త గొట్టుకొన్నావో 

ఆరోజునుంచే నీలో ఈ నైరాళ్యం మొదలయింది“ అన్నాడు సజన్. 
(=) 

“ఆవన్నీ ఇప్పుడెందుకులే... ఆ|పస క్తి ఆంతా ఇప్పుడు లేకు”? 

ఆంటూ బిగుసుకుపోయి కూర్చున్నాడు మహీపాల్. చేతిలోని గ్లాసులో బంగా 

రంలా తళతళ మంటోన్న విస్కీని తదేక ధ్యానంతో చూస్తూ వుండిపోయాడు. 

'సీ మేనకోడలు వివాహం ఎప్పుడన్నావు?' 

“ఆషాఢమాసంలో. అమావాస్య వెళ్లిన తర్వాత నవమిరో జుని 

“వివాహం మా ఇంట్లోనే చేద్దాం. కన్య, వదినగారు కలిని నిర్ణయించు 
డా ఆ 

కునా?రు"" 

“అలాగా 7 
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"కనవా ర్ర విని నాకు చాల సంతోషం కలిగింది. రాతి ఈ విషయం 

గృరించే చాలాసేపు మాట్లాడు కున్నాం. వయ్యాల వారి విడది కోసం రాజా 

సాహెబుగారిని అడిగి వారి చిన్న బంగళా ఖాళీ చేయిస్తాను. మీ యిళ్ళలో 

వియ్యాలవారు హిరణ్యాక్షవవాలు కోరతారనీ, గొంతెమ్మ కోరికలు చెల్లించు 

కుంటారనీ విన్నాను” 

“చైల్లించకోనీయ్ వెన పల్న్ో 

“నేనంత వఠకు రాసీయచలే. వాళ్లు ఆనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ 

గానే మర్యాదలు చేసివాళ్ల నోటెక్సి షభ... వేయిస్తాను, పెళ్లికొడుకు చాలా 

అభ్యుదయ వాది ఆసి విన్నాన, నిజమేనా?” 

“అవును” 

సడయినా ఈ పల్లెటూరి మూర్గత్వ్యం పోలేదన్న మాట 

“ఏమో? 

“సరే మహీపాల్. ఒక విచిత్రం చూడు. ఇవ్వాళ ఉదయం ఎన్నో 
మాటలు విన్నాం కదా ఆరుగు మీద కూర్చోని, అవన్నీ వేటిని నూచిన్తున్నాయో 

చెప్పగలవా? అభ్యుదయ సమాజం ముందడుగు వెేనిండి. ఆ ధివృడ్డి నిరోధక 

శకులు వెనుకంజవేసాయి. ఇంత పరాభవం జరిగిన తర్వాతకూడా ఈ అభివృ ద్ద 

నిరోధకతత్వం- ఈ రియాక్షనరీలు- ఈ మందబుద్దులే ఇంకా సంఘాన్ని 

యేలుతున్నారు, వాళ్ళ పలుకు బడి చావలేదు. ఎందుకంటావ్? * 

సమాధానాన్ని రాబటాలని ఆతణి కన్నార్పకుండా చూసూ స సకన్, 
ల దా — దడా. a 

తీరా అతనేమీ మాట్లాడక పోయేసరికి ధర్మభిక్ష దొరకని బికారిలా అతని మీద 

నంచి దృష్టి మరల్చి కిటికీవైపు చు డసాగాడు. సిగరెట్టును ఏష్ టీలో వది 

లేస్తూ మహీపాల్- “సిక్సు కావలసిన సమాధానం నా దగ్గర వు ంది కాని నా ఆంత 

రాత్మలోని ఓ మాట చెపుతాను విను. ఆ పను. చెప్పే అర్హత నాకు 

లేదు” అని ఆన్నాడు. 
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= ఎందుకో?” 

*తారణం. నేనే దాన్ని ఆచరణలో మెట్రలేదు గనుక 

*జఆయినానీ వుద్దేశ్యం ఏమిటి?” 

'చెవ్పడం శుద్ద దండుగ. జీవితంతో అంత్యదళను చేరుకున్న నేను 

ఆబద్ధం అడతలచుకోలేదు. నా ఆంతరంగంలో దాచుకున్న అబద్దాన్ని బహి 

రంగం చేయడానికి నాకు ధైర్యం చాలనంతవరకు. నిజాన్ని గురించి వర్తించడం 

ఉత డాంబికమే అవుతుంది". 

మహీపాల్ వేదాంత ధొరణి చూని విసుగ్గా అన్నాడు స సజ్జన్ = “టి ఈ 

విచ్చి _వేలాపన నన్ను విసుగె త్రిసోంది యతో కలవచ్చినంత మ తోన్ సీలాటి 

చదువుకున్న వ్యక్తి కూడా ఇంతేగా బు|ర పాడుచేసుకుంటోంచే ఆంతకన ్ న నిగ్గు 

చేదైన విషయం మరోటి వుండదు నువోం సత్యపాలన కవ 

న్నావు. నిజమే ఆనుకో. కాని ఇతరులకు బోదంచి వాళ్ళను శ క్రిమంతులుగా 

చేయవచ్చు కదా!” 
“నాలోవున్న ళ కి వుడిగి నేను చసోంజటే మరొకరికి ఏమి ఇవంగలను? 

టె... 

మహమ్మదూ బెల్లం తింటోన న ఆబ్బాయి కథ నకు తెలి క. షృక్తుంటాను. 

మహమ్మదు బెల్లం తీిననంతవరకు ఆది తినహాడడదని ఆ విల్తాడీకి ఎలా 

బోధ చేయగలడు!?...పోసీ. దానికీ దీనికీ సాపత్యం లేదనుకుందాం. ఆలా 

అనుకున్నా నువ్వు మొదటి నుంది బెల్లం ఉనే రకాని 5 శ్ 

క్రాఎ £9 

“నవ్వు మరీ మాగ్యిశవాది జొతున్నా వు” 

"దీనిలో మర్మం |పస_క్తేలేదు, సమస్య సూటిది. వేల సంవత్సరాలు 
కష్టించినా హించూదేశంలో ఈ అనాచారాల్ని కూకటి వేళ్ళతో వెకలించలేక 

పోయాం. ఇప్పుడైతే చెదురుమదురుగా కొంత మంది (పయోగాలు చేసున్నా 

రనుకో. కొని వాటి (ప్రభావం సంఘం మీద ఆంతంతగానే పడింది. సంఘ 

సంస్కరణ కార్యం నువ్వు కూడా చేశావు. కాని కేవలం నువ్వు మాతమే 

ఒంటరిగా చేసావు.” 
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మహీపాల్ ధోరణి చూసోంటే సజ్జలోన్ని ఉత్సాహం ఆంతా మంద 

గించింది. మహీపాల్ ఇవ్వాళ నిషాలో వున్నాడు. విషాదంతో మాట్లాడు 

తున్నాడు. తను వేసిన పొడుపు కథను తానే విపుతూ- “నా వుద్దేశం కుల 

భేదాలు. భారత దేశంలో కుల వ్యవస్త నిర్మూలించినంతవర కూ నువ్వు లక్ష 
® 

ప్రయత్నాలు చేసినా ఈ సంఘాన్ని “మానవతా సంఘంిగా సావించలేవు". 

“ఇప్పడు కుల వ్యవస్త అంతతీ వంగా లేదనుకుంటాను” 
అ 

“ఎక్కడ? నివిల్ లైన్సులోనే సందుల్లోకీ గొందుల్లోకి వెళ్ళి చూడు. 
వందకు నాలుగు కేసులు ఇటువంటివి వున్నంత మా(తంచేత సాంఘీక మార్పు 

వచ్చిందని ఘంటాపథంగా చెప్పలేవు.” 

“కాని మునుపటి మాదిరిగా చాదస్తంగా కులాల్ని పొటించడంలేదు జనం 

కూడా. వర్య భార్య పురుడు నొప్పులు పడుతుంటే వెర్దమ్మలాంటి కరుడు 

గట్టిన ఛాందసురాలి గుండె కరిగిందంటే ఆది మార్పే అవుతుంది. కన్య ఆంటే 

ఇప్పుడామెకు వ్యతిరేకత లేదు. తన మంచినీళ్ళకుండను ఈ నాటికి ముట్ట: కో 

నివ్యటంలేదంచే అది వేరే విషయం” అన్నాడు సజ్జన్ 

“వర్మ భార్యన్నా సీ భార్యన్నా ఆమె వ్యతి రేకించడానికీ, తన జాతి 

జొన్నత్యాన్ని కాపాడుకోవాలనే మన సంఘం యొక్క అంతరాత్మ ఇమిడివుంటి. 

ఇదే ఎభైఏళ్ళ |క్రీతం ఈ పెద్దమ్మా, నువ్వూ, నీ భార్యా, వర్మా పుట్టివున్నా 
రనుకో. అలాంటి పరిస్థితిలో మీరు నిజంగా చచ్చిపోయినా ఆమె జాలిపడేది 

కాదు. ఆ రోజుల్లో తన కులాన్ని ఒదిలి అవతలి వాళ్ళను వెళ్ళిచేసుకోవడం 
అనేది ఊవాకు కూడా అందని విషయం, దాని'కారణంగావే కులం ఆంటే 

అప్పటి వాళ్ళు ఆంత నివ్ష శద్దచూ పేవాళ్ళు. సాంఘిక కట్టుబాటు ఆంత కరో 

రంగా వుండేది. వెద్దమ్మ విండి బొమ్మలు చేని నీ గుమ్మం ముందు వుంచిదంటే 

ఆనాటి కర్కళసాంఘిక వాతావరణమే కారణం. కెప్పుడంటావా, సంఘ 

సంన్క_ రలు వుధృతంగా సంస్కరణోద్యమాలు నడుపుతుంచే ఆచారాలూ, 

సం|పదాయాలు ఆంటూ పడిచసోన్న వాళ్ళ కోటలు చాలావరకు ధ్యంసమె 
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పోయాయి. అందుకే కాలం మిమ్మల్ని కాదనే రై ర్యంలేక స్వీకరి సోంది కాని మీ 
సిద్ధాంతాల్ని ఇంత వరకూ మనస్ఫూర్తి రిగా అంగీకరించలేదు" 

దే నేను మొతుకునేది. కాని కొ త్ర తరం కొత నీద్ధాంతాన్ని ఎలా 
ఆచరణలో వెడుతుందనేదే (వళ్న” 

దానికో త్మీవమైన వుద్యమాన్ని బేవదియ్యాలి, ఈ కులాల్ని దాన్ని 

పరిపోషిసోన్న ఈ దిగజారుడు సాంఘిక వ్యవస్థనూ ఛిన్నాలిన్నం వెయ్యడానికి 

విశాల పాతిపదిక మీద వుద్యమాన్ని లేపాలి” అని పదాల్ని తూచి వాడుతూ 
= భారత దేశంలో కుల వ్యవస్థను అండిసూ ఇప్పటి వరక ఎన్ని ఊద్యమాలు 

లేచి ఎలా ఆణగారి పోయాయో వాబిన్నింటినీ ఈ ఉద్యమ సారధులు దృష్టిలో 
వుంచుకోవాలి. ఈ కులవ్యవ నై ఒకప్పుతు కారశచేశం బొక్నత్యావికి కారణ 
భూత మై తరాత పోను పోను దాని నిరంతర పతనానికి దాశితీసించి. ను నువ్వు 

నీ కులాన్ని ఒదిలి పెట్టమని ఎవరినై నా అడిగి చూడు. నువ్యతణ్ణి ఆతని హిందూ 
మతా'కే తిళలోవకాలివ్వమని అంటునస్తుగా వలవలలాడి పోతాడు” అన్నాడు 

మహీపాల్, 

సజ్జన్ ముఖకవళిక గంఖీరణా-న్ని వంతరించు కుంది. అతన ఆలోచనలో 
గాకు, గ సములోని విస్కీ, వశ: లో వేంింరిన శెమావుంశలు ఖాకీరేనే 

పనిలో మునిగి వుర్నాడు మహిపాల్, కా కాసే, ,వణజనే తర్వాత మాట్టాడాలన్న 

ఆరాటం ఇద్ద 3కీ a3 సర్మాయం కనిగింది. నుహేపాల్ వీడో మిట్టాడపోయి 

సజ్జన్ వ చూని ఆగిసోతూ ఆగ రెన్పు” ఆని అన్నాడు 

ఈ సంఘాశ్నే మార్చడానికి నా టీవరాన్నేపందెంవేస్తాను. నేను దీన్ని 

మార్చిగాని నిచపోను" ఆని అంటోందే సజ్ఞన్ ముఖంపై దృతత్వం తాణికన 
లారడం మహీపాల్ స్పస్టంగా చూసాడు, మహీహల్ కూడా ఏదో చెప్పా 

లనుకుంటున్నాడని గమనించాడు సజ్జన్. “నువ్వేదో బెప్ప టోతోన్నట్టుంది 

కదూ" అని అడిగాడు. 

“ఓహో; ఆదా! ఆంటూ నవ్వి “రూప్రతన్ నాకు కారు ఇస్తానని 
వాగ్ధానం చేసాడు. శకుంతేల పెళ్ళి అయిన తర్వాత తీసుకుందామని అనుకుంటు 
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న్నాను, ముండే తీసుకుంటే కొంపలీసి అదే కట్నంగా ఇమ్మని ఫీష్మించుక్కూ 

చుంటారేమో[ో*ో అని ఆన్నాడు మహీపాల్ 

కొద్దిసేపటి తర్వాత మహీపాల్, సజ్ఞన్ ఎవరి దారిని వారు వెళ్ళి 
పోయారు. మహీపాల్ని ఇంటి దగ్గర కానీ అతని కెక్కడకి వెళ్ళాలని వుంటే 
ఆక్కడే దిగబెట్టి వెళ్లోమము కున్నాడు, కాని మహీపాల్ తన్నిలా వదిలి వేయ 
మని అనేసరికి తనేమీ చేయలేక పోయాడు. హోటల్ వరండాలో సజ్జన్ 

ఫోర్డ్ కారు నిలబడి వుంది. తన కారులో వదిలి వెడతానని సజ్జన్ సహజం 

గానే అన్నాడు మహీపాల్తో. కాని మహీపాల్ 8 స్వాభిమానం అడ్డు వచ్చింది. 
రూప్రతన్ ఇస్తానన్న వీయట్ కారు అతని బురలో వెంటనే మెడిలింది. రూప్ 
రతన్ తనతో అన్నది నెమరువేను కున్నాడు మహీపాల్_ “నువ్వు గొప్ప 
రచయితవు. నీకో కారు వుండడం ఎంతె నా ఆవనరం్", ఆలోచనై తే ఆతనికి 

నచ్చింది. కాని అంత పెద్ద మొత్తం ఇచ్చి కారు కొనలేడు, దానంగా న్వీకరించ 
డానికి అతనిలోని ఆత్మాభిమానం ఒప్పుకోదు. తన చిన్న కారును రెండున్నరా 
మూడు వేల రూపాయలకు అమ్ముతాననీ రూప్రతన్ (ప్రస్తావన చేసాడు. 

మహీపాల్ మనస్సు వూగిసలాడ సాగింది. ఇంటికివచ్చి ఆ నిషయం 
కళ్యాణితో చర్చించాడు. కారు వేరు వినగానే పెద్దవాడు, ది వాడూ, తపో 

రన్, రజ్జ్ఞో ఆందరికీ నోట్లో నీళ్ల్ణూరాయి, రాబోయే పుస్తకాలకు రాయల్రీకింద. 

ముందే ఆడ్యాన్సుగా రూప్కతన్ వెకం ఇసానన్నాడని కోతలు కోసాడు 

మహీపాల్. ఆంతే; కారు ఇంటికి రావడం ఆందరికీ అత్యవసరంగా కనిపించ 

సాగింది. పెద్దబ్బాయి కారు నఠపటం నేర్చుకోవడానికి పథకం తయాడ 

చేసాడు. కొరుకు రోజూ ఎంతమేరకాపలో అని లెఖ్క వేసోంది కళ్యాణి. రూవ్ 
రతన్ ప౦చురణ కాల పస రోజూ ఓ గంటా రెండు గంటలు చూసినందుకు 

గాను కారు ఆలవెన్సు తీసుకొంటాసని మపాపాల్ ఆన్నాడు. అటుఠర్యాత 

ఇంకా ఏమీ మాట్లాడ్డా క్త్ మిగల్లేదు. విల్లలయితే బండికోసం వల్లి గంతులు వేయ 

సాగాడు. కాని మహిపాల్ మాతశిం కుకంతల వివాహం కాకిముంే కారుతెచ్చి 

యింట్లో పెట్టడానికి. ఆనుమానించాడు. వీళ్ళకి కారుకూగా వుందని వియ్యాం 
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వాళ్ళు ఇంకా యేమేమిరాబట్టుతారో అన భయం పట్టుకుం3. అందుకని =తమ 
చల్లారి పోయాడు. సజ్జన్ కి సొంత కారుంటే తనకుకూడా సౌొంతడి అలళలీచన 

పట్టుకుని వీడిసోంది. ఆందుకే సఖన్ నాలుగైదు పర్యాయాలు తన కరో డిగ 

బెడ తానని అన్నా ఆతను రిషాలో వెళ్ళడానికే తీర్మా నించు కున్నాడు, ? న్ పాలో 

వున్నాదేమే గుల్ జార్ వాజ్ రత్గంగ్ లోని ఐకర్య మంగా తనదిగా కనివిం 
చింది. ఫ్లాజొ సినిమా నుంచి వి9న్స్ సినిమా వరకు ఆరోర్డంతా ఆడవాళ్ళతోనూ 
మగవాళ్ళతో నూకిటకిటరాడ తోంది. ఆందంగా అలంకరించిన దుకాణాల వసారాల 

గానూ, త్వరత్యరగానూ, మందగమనంతోనూ, వుల్లాసంగానడు సోన్నారుజనం. 

విస్సులు, కార్లూ, రిశాలూ, నెకిల్లూ వస్తూ పోతోంటే నాలుగు వైపులా కనపడు 

తోన్న కళ నిషాలోవున్న వహీపాల్ మత్తుగకూడా పెంచేస్తోంది. డు కోలీ కొట్లు 

దగ్గరాగి బంగాళా లీడా కట్టించుకొస ఓ సిగరెట్ ఫ్యాకెట్టూ అగ్గివెద్రై తీసు 
కున్నాడు మహీపాల్. మత్తులో వెరిగిపి పోతోన్న తన ముభాన్ని ఓసారి చూసు 

చున్నాడు దుకాణం నిలువుటద్దంలోం హనుమాన్ దేవాలయం ముందుగా రోడ్డు 

మీదనడిచి వెళాంటే ఓ భాళీ రిఇా కనిపి స్తే వలిరాడు. ఆశని వాలకాన్ని ఓ 
సారి దూసి వాడు ఆపకుండా వెళ్ళిపోయాడు, తన రీఏవి రికావాడు ఆవమా 

నించినట్టయింది. ఆప్పటీకప ప్పుడు రీషావాడ్న ఆక్క డీకక్క డే పట్టుకొని హంట 

రుతో నాలుగు వర్డిద్దా మన్న కోపంవచ్చింది. సషాలో నడవడం ఆతనికి ఎబె) 

టగా అవువంచింద. కారుళొనే గావారు తనకు వుంటే వెధవ ఓ రీషావాడు 
తనంటే ఆంత నిర్ణ తంగా వెళాడా ౪ వు దేకం కలిగింది. ఆప్పుడే వెళ్ళి 

రూప్రతన్తో కారు బేరం అడదామన్న కోరిక కలిగింది, పళ్ళకొట దగ్గిర 
౯ ద్చేటప్పటికి మరో భా గా కసిస్ంచిందీ. వాగు కూడా కా కీలేదన్నాడు, 

తను ఎలాగైనా ఎదో ఓక నాహనంవై వెళ్ళాలన్న పట్టునల మహి పెర్ లో 
హెచ్చింది. రిశావాడ్డి లే_పపగల కొగః*మన్న తిపన , బాద్నింద్. కాని ఇంకా 

కొంచెం తెలివిలో వున్నాడేమో ఆపి మాతర్తిం చేయలేదు, రోడ్తుడాబి నరహీ 
చౌరస్తా చేరిన తర్వాత రివావాళ్ళు అశని ఆడుగుతున్నా వాళ్ళమీక పగశీర్పు 
కోవాలన్న తలంపునో టాంగా బేరం ఆడాడు, కాసేస్త ఇలా ఆలా షికారు 
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చేద్దామని ఆతనికి ఇంతకుముందున్న తలపు మార్చుకుని సరాసరి రూప్రతన్ 

దగ్గర కెళ్ళి వెంటనే కాగు కొనివేయాలన్న నిశ్చయానికి వచ్చాడు. 

టాంగామీడ దర్జాగా కొళ్టదావి వెనక్కు పడుకొని వచ్చేపోయే కార్లను 

చూస్తోన్న మహీపాల్ ఏమా[తం కలవరం చెందడంలేదు. కార్డు కలవాళ్ళంలా 

ఆతనికి సగోతీకుల్లా కనపడసాగారు. ఈ రోడ్రమీదే ఆతనికారుకూడా వెను 

కనో ముందో కనపదేరోజు రాబోతోంది. ఆ కనివించే చిన్న కారులో ముందు 
సీటులో కూర్చున్న జంటలా తనూ కళ్యాణితో రూచుంటాడు. జంటసంగతి 

బ్ర ప్రీకి రాగానే మహీపాల్ అనుకున్నాడు- కళాకిణితో కలిసి షికారు కెడితే 
ఆతనికి నిజంగా ఆనంకం కలుగుతుందా మరి? ఏమో! కళ్యాణి పాతకాలం 

మనిషి, షీలాతో ఆశను చాలాసార్లు కార్లో వెళ్ళాడు. మహీపాల్ స్మృతిపధంలో 

"షీలా కదలాడసాగిండి, షీలా నిజంగా ఆతనికి ఏ అపచారం చేసింది! ఆరోజు 

సజ్జన్ ఇంట్లో షీలా అతణ్ణి కలిసినప్పుడు ఎంతదీనంగా |బతిమాలుకుంది తన్ను 

మరచిపోవద్దని. షీలాతో తెగతెంపులు చేసుకుని తాను ఆమెకు చాలా అన్యాయం 

చేసి నట్టనిపించింది. కాని ఆమెతో కాను మళ్ళీ తిరగడం పారంభిస్తే తన ఈ 

వెభవం అంతా షీలానుంచి ఎరువు తెచ్చుకొన్నదేనని సంఘం తన్ను ఎగతాళి 

చేస్తుందన్న అనుమానం కలిగింది. షలాకు దూరంగా వ్వండడంలో ఆతని 
ఆంతర్యం ఆంతే. అందే రూపరతన్తో కలిసితను ధనార్జనచే_సే ఎవరైనా విమ 

'రృించినా తనకు ఆభ్యంతరంలేదు, ఆర్థిక కారణాస్ని వురస్కరించుకుని ధన 

వంతులైన ఆడవాళ్ళతో ఎంతోమంది వాదరాయణ సంబంధాలు పెట్టుకుంటారని 

తనకు తెలుసు, కాని ఆడవాళ్ళ ఆసరాతో ధనార్జన చేయడం మహీపాల్ ఎవ్న 

టికి మెచ్చుకోలేని విషయం. ఆందు కనే షిలాతో మళ్ళీ సంధి చేనుకోవడానికీ 

తను సుముఖంగాలేడు. 

టాంగా కాంత్ రోడ్డు మీద పరుగెత్తుతోంది. షిలా మనసులో కదిరి 

అతని మనస్సంతా మళ్ళీ చెల్లా చెదరౌతోంది. మానవ (ప్రేమను కాదని తాను 
పాపంచిక వైభవం కోసం పాకులాడడం ఆన్యాయంలా తోంచింది. కార్లూ, 

బంగకాలూ, నౌకరూ, ఆర్థిక సమృద్ధివల్ల కలిగే ఆనేక రకాల సౌకర్యాలూ 
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దర్గా అన్నీ మంచివే కానీ మహత్తర ఆదర్శాలూ, ఆలోచనల ముందు వాటీ 

విలువ బఐహు తక్కు వ. నిండు యౌవనంలో సిద్ధాంతాల కోసం తాను ఈ 

ఐళ్వర్యాని ఎన్ని సార్లు కాలతన్ను కోలేదు. సిద్ధాంతాల కోసమేగా తాను తన 

అమ్మగారి పుట్టిల్లు వదిలి బయటికి వచ్చింది? ఆ ఆదర్శాల [పభావానికి గురి 

ఆయిన తాను రూపరతన్తో మొదట్లో తెగతెంవులు చేసుకున్నాడు, తమ్ముడి 

వివాహం కట్నం లేకుండా చేసాడు. తమ్ముడి చదువు కోసం తన భార? వంటి 

మీద నగలన్నీ వొలిచి తెగనమ్మడానికి కూడా వెరవలేదు. ఆలాంటి త్యాగ 

ధనుడైన మహీపాల్ ఈరోజు ఆర్థిక సమృద్ది కోసం, ఐళ్వర్యం కోసం అనిద్ధాం 

తాన్నే తాకట్టు వెడుతున్నాడు తాను ఎంత దిగజారి పోయాడు! కాగితం మీద 
కలం వెట్టి ఎన్నో నెలల యింది. తన ఇల్లూ, తన ఇల్లాలూ అని చెవ్పి నలు 

వైపులా లక్ష్మిని పోగుచేసు కోవడంతోనే జీవిరాస్ని వెళ్ళతీస్తున్నాడు. తన 

రచనల్లో కెల్ల తలమానికంగా రాద్దామని | పారంభించిన నవల మూరిపడి 

మూలుగుతోంది. రాయదానికి కూడ్చుందామని చాలాసార్డు (ప్రయత్నించాడు, కాని 

కూర్చోగానే ఆతనిలోని కల్పనా ళక్తి గాలికి ఎగిరిపోయే దూడివింజాల్లా దేని 

కది వూడిపోయి చెదిరి పోతోంది. దీనికి వ్యతిరేకంగా సజ్జన్ రోజు రోజుకు 

సంఘంలో మెరుస్తున్నాడు. అతని (పనిద్ధి, పరువూ [కమ క్రమంగా పెరుగు 

తోంది. స్వల్పవ్యవధిలో సజ్జన్ ఖ్యాతి ఎంత ఇనుమడించిందం౦ంటే తాను కూడా 

పోటి చేయలేక పోతున్నాడు. సజ్జన్ యశస్సును చూనీ తాను ఈర్ష్యపడు 

తున్నాడు. కాని ఆ ఈర్ష్య నిష్ప్రయోజనం. వికాసం పొందుశోన్న సంఘం 

ఈర్ష్య కారణంగా వచ్చే వ్యతిరకతా భావాన్ని లత్న్య పెట్టదు, సజ్జన మొదలెట్టిన 

సాంఘిక వుద్యమాన్ని ఖండిస్తూ తాను నిన్న ఓ వ్యాసాన్ని (పచురించాడు, 

వ్యాసం ఎంతో తర్క సమ్మ తంగా వున్నా దానిలో ఆతను _పకటించిన సందే 

వోలు నిరాధారం, ఆనుచిత మైనవి. ఇలాంటి సాంఘిక వుద్యమాలవల్ల సంఘం 
లోని దుర్గంధమే బయటికి రావడల మినహా మరేమహ త్రర (ప్రయోజనం నిద్దించ 

దని తాను వాదిందాడు. కాని సంఘంలో కుళ్ళును మాతమే బయటికి లాగే 

వుద్దేక్యంతో సజ్జన్ ఈ పని చేయడు లేదని ఆతని అంతరంగానికి తెలుసు. ఆదే 

వాస్తవం కూడ. ఇప్పుడతనికి బాబారామ్జీ నిర్మాణాత్మక కార్యక మాన్ని 
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ఇసున్నాడు. ఆతని కార్య క్రిలాపాలకు కన్య కూడ చేదోడుగా వంది 

నిర్మా తాత్మకంగానే వనిచేసోంది. ఇవ్వాళ సజ్జన్ ఆతనిశతో మాట్లాకుతోంటే 
సజ్జన్ మాట్టాడు తోన్నట్టు కాక తాను నమ్మిననిద్ధాంతాల్ని ఆచరణలో పెట్టాంన్న 

ఆతని దీక్ష, వ [జసంకల్పమే మాట్టాడు తోన్నట్టు అనివించిండి, సిద్ధాంతాల్ని 

నీిష్క ల్మషంగా ఆచరణలో పెట్టేచోట ధ్వంపాత్మక బుద్ది పనిచేయ లేను. 
మహీపాల్ అంతరాత్మ పె వ్యావించిన ఒకొక వార ఇవ్వాళ విడిపోతోం టే 

అతని ఆత్మ ఆంతేగా వోభలించడం మొదలెట్టింవ. తాను ఎక్కడికి వెశుతున్నాడు? 

ఏడిశలో వెళదానుని బయలుదేరి ఏడిశకు మళ్ళాడు? ఇదంతా ఎందుకు జరుగు 

తుండి? ఓ భగనంతుడా:మారుతున్న దేశం, తాలం, సంఘానికి మోటారు 

రుక్మ మహీపాల్ ఆవసరం ఎక్కువ గా వుందా లేక కలాన్నే ఆయుధంగా 

ధరించి సంఘాన్ని చీల్చి చెండాడే మహీపాల్ రచయిత ఎక్కువ ఆవసర మా? 

రామచరిత్_ మానస్ రాసిన మహాకవి తులసీదాసుభౌతిక ఐశ్యర్యానికి పాధాశ్యత 
ఇచ్చివుంటే ఈనాడు మను అళజ్జి స్మరించు కుంటామా? ఆక్కరు పాదుషా 

మంసవ్ యిచ్చినా “మూడు మూరలు గోలీ వుంటే చాలూ, కూరావద్దు నారా 

వద్దు” అని ఘంటా పథంగా చెప్పాడు, తాను కష్టసమయంలో వున్నప్పుడు 

ఎన్ని పర్యాయాలో తానీ పంక్రిని స్మరించుకొని ఆత్మ బలాన్ని పుంజుకునే 

వాడు, 

డీర్భంగా ఓ నిట్టూర్పు విడిచి మహీపాల్ తనలో తాను ఏదో సణుక్ము 

న్నాడు. దిగణార పోయిన ఉత్సావాంకి గాఢ సంతాపాన్ని తెలి.:ఏ సీన్ల, 

తీర్మావంలా వుంది తులసీదాస్ పవం* కానెంతో మానసికంగా ఆలసి పోయిన 

మహీపాల్కి ఆసివించింది. ఆ ఆలసటలో బ్యాంకులో తాను నిల్యచేసు పన్న 

క? ఎనిమిదివేల రూపాయలు అతనికి జ్జ వికి వచ్చాయి. తాసు కారు కొన 

నికి రూస్రతన్ ఇంటికి వెడుతున్నాడు.... బోడి సంఘం; బోడి సిద్ధాంతాలు 

ప్ర పపుకూడః తినాలి! వేదాంతాల్లో కెర్తి రార్యాకుడు ఈరోజు" గురిం” 

ఆలోచించి ఆనందించమని పతిపాదించిన వేదాంతమే సర్యశే)షమెంది. 

ఆవిటివాని మనసులా తను కూడా మనసుకు ఆంటి పెట్టు కోపా: 

చూసాడు కాన ఆతేనికి సా ధ్యంకాలేదు. తనకిప్పుడు అవ్నింటి కన్న ముందు” 
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ఓ కారు కావాలి. ఓ చిన్న కుంగకా కావాలి. రంగరంగ వైభోగ గా మెరిసే 

[పపంచం కావాలి. మూడు మూరలు గోచి పాతలాంటి ఆమరత్యం తన 

కక్క ర్రేదు. సిద్ధాంతాల్ని పతిపాదించే మహీపాల్ రచయిత ఆత 9లో 

బీవచ్చవం ఆయినట్టు కనిపిస్తున్నాడు. మహీపాల్ శుక్రా చచ్చిపోయాడు ఆది 
తలచుకునే తాను త పరితవిసున న్నాడు, 

పల్లం లో నడుసో న్న టాంగా కుడివైపు తిరిగి సేఠ్ రూసికతన్ 

అ (ప్రవేశించింది. 

47 
వెద్దమ్మ ఇంట రాధమ్మ పెళ్ళికి ముమ్మరంగా స 

రాధను వెళ్ళి చేనుకోవడానికి బాలారామ్కి ఆగకమం ను 

వస్తాడు, రారా! కము, వివాహం జరుగు Eri వార్త సందు నందుకూ 

వ్యావించింది. పజల దై నందిన జీవితంలో ఓ శౌత మ యా ర్రీ వచ్చింది, 

వెద్దమ్మ చేయబోతున్న పెళ్ళి గురించి ఆంతా నప్పకుంటూ చచ్చి స్తున్నారు ఈ 
వివాహానికి ఏఫై వేం రూపాయలుఖరక్ను అవభోతున్న దన్న వదంతి వ్యావించింద. 

ఎప్పుడూ మా? పోయిన గుచ్తలు కట్టుకొని శ్రనడేవకలా కనిపించే వెద్దమ్మ.- 

ఎప్పుడూ తిట్లూ, శాపశార్భాలూ దిల్లంగులతో కౌలణం వెళ్ళబుచ్చే వెద్దమ త్ 

వుదచూన్నుంచి సాయం[తం వరకు ఆబాల గోపాలానికి కాలశ్నేపంలా తయా 

రన పెద్దమ్మ ఎధె వేల రూపాయలు ఖర్చు వెట్టి క ఉతవాన్ని చేస్తోందన్న 

వాతశ్త విన్న వారందరికి నోరూరించుతోండ. ఏదో పని-_ ఏదో ఏర్పాటులో 

మనం కూడా తల దూరదు సే ఓ యేభయ్యో వందో గి 

వాళ్ళంతా ఆలోచిండడం మొవలెట్టాము. డబ్బు వ్వవవోరం ఆంతా సజ్జన 

స్వయంగా చూస్తున్న కారజంగా ఎవరి వహప్తులూ అక్క డ ఉడకడంలేచు. కన్య, 

కార, చిన్న కోడలు కము గురికి ధర్మ భష న్న కారణంగా వంటింతిపరి 

యివ్యలేదు చెడ ద్దమ్మ. ల్ సల క చూడడానికి తన వయస్సు వున్న ఓ 

ముగ్గురి ముసలమ్మల్ని నియోగించిందె. ఆమితే జమా ఖర్నులూ తెచ్చిన దిను 

సుల్ని జాగ తసరిదే బాధ్యత మాతం సెద్దమ్య ఒక్క. కన్యకే ఆప, ్రలెవ్పింది * 

కాం - జ ఆ 

శా విలు చెసునౌ ఎరు. 
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పెళ్ళీ [పయత్నాలతో . వెద్దమ్మ మేడ మారుమోగి పోతోంది. గాడి 

పొయ్యిల మీద వంటవాళ్ళు హల్వాలు చేస్తున్నారు. వియ్యాలవారిలో (పతి 

ఒక్క్క-నిక్సి ఒకొక్క పంచె ఇస్తారు కాబోలు గుట్టలుగా పోస్తున్నారు ధోవతుల్ని 

వాటన్నిటిని సామానుల గదిలో పెట్టించి వెద్దమ్మకు లెఖ్బచెవ్చ తాళం ఆప 

జెప్పే బాధ్యత కన్యది. వివావినికి పెద్దమ్మ తన ఐబంధువర్గాన్నంతా ఏలిచింది. 

సవతి ఇంటీకి కూడా ఆవ్యోనం వెళ్ళింది. కన్యా దానం చెయ్య వలనిండిగా 

రాజాసాహెద్ని కోరుతూ సజ్జన్ ద్వారా ఆహ్వానాన్ని పంపింది పెద్దమ్మ. నేను 

మమతలన్నీ వదులు కున్నాననీ ఉత్సవంలో పాల్గొనబోనని తిరస్కందాడు 
రాజాసాబ్, రాధను కన్యాదానం చేయాలన్న కోరిక (పబలంగా వుంది పెద్దమ్మకు, 
తన కూతురే |బరికివుంచే తాను రాజాసాహెబ్తో కలినికన్యాదానంచే సేది కదా! 

తన కూతురు లేక పోతేయేం రాధ కూడా తనకు పు,తికలాంటిదే, భువన 

మోహిని అయిన రాధను కన్యాదానం చేయడం కన్న మించిన పుణ్యం ఏముంది 
ఈ క్లీవితంలో. కాని ఆమె కోరికను తిరస్కరించాడు రాశాసాహెబ్, మగడు 

పీటమీద కూర్చోకుండా భార కన్యాదానం ఎలా చెయ్య గలదు? ఆదే ఆమెను 

వేధిసోండి “రాకపోతే పోనీలే. నాపని ఆంటే ఎందుకొసాడు? నా అదృషం 

వల్ల ఆనాడు కోటికి వడగ ఎత్తాడు. ఇవ్వాళ సవతి మైకంలో పడి నన్ను 
పూర్తిగా మరచిపోయాడు. నాలాంటి భార్య వుసురు...*” ఆంటూ గబుకు)_న 

ఆగిపోయింది పెద్దమ్మ ఆమె కళ్ళల్లో కోపానికి ఐదులు కస్నీరు నిలిచింది, 
కొంగుతో కళ్ళు ఒతుకుంటూ పెద్దమ్మ పెళ్ళి వనిలో మునిగి పోయింది. 

రాజాసాహెద్ గారు ఈమధ్య చలువరాయిడో తన విగహాన్ని తయారు 

చేయించే పనిలో వున్నారు. చలునరాయి మొదలేకొని వుంచాడు. తోటకు 
మధ్యలోవున్న “ఫౌంటెన్ "ని వూడివంచి దానిస్థానే ఓ పెద్ద అరుగును ఎత్తుగా 
నిర్మిసున్నారు. అరుగు నాలుగు మూలలా ఒక్కో. చలువరాతి బురుజు 

వుంటుంది. తన దహన అసస సంస్కాఠాలన్నీ ఆ అరుగుమీధనే జరగాలని 

రాజసాహెబు కోరిక, ఆతను మరణించిన తర్వాత ఆరుగుమీద చలవరాయి 
మండపాన్ని నిర్మించి అందులో అతని విగ్భహాన్ని (పతీష్టంచాలట. మండపం 

పాను ఆంతా సిద్ధం ఆయిండి, తాను రాన్న వీలునామాలో మండపానికి అయ్యే 
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ఖర్చుల్ని కూడా రాజాసాహేబు కలిపాడు. తాను చనిపోయిన తర్వాత కూడా ' 
'తసకి రి నిలిచిపోవాలని ఆయన అభిమతం. మరణించిన తర్వాత తన్ను కూడా 
రుదభూమికి తీసుకెల్లి సామాన్యవ కిలా ఖననం చేయడం ఆయనకు ఇవ్షంలేదు. 
అందుకనే దహన సంస్కారాలకోసం తనతోటను ఎమ్నకున్నాడు రాజా 

సాహెద్. [పాపంచిక వ్యామోహాన్ని త్యజించి మరణోత్తర కీరి (పతిష్టల్ని 
కాపాడుకునే [ప్రయత్నంలో వున్నాడు. 

పెళ్ళికొడుకును మహావెళవంగా చేసారు. లాలాముకుండీమల్ ఇంటీ 

దగ్గరవున్న గుట్ట మీద ఉత్సవకార్య[కమాన్ని ఏర్పాటు చేసారు. తన నవతి 
మనవణ్ణి పెళ్ళికొడుకు చేనినదానికన్న ఎక్కువ వైభవంగా జరిపింరాలని 
పెద్దమ్మ పట్టుదల పట్టింది. నజ్జన్ పర్యవేక్షణ కింద ఓ ఆందమైన మండపాన్ని 

కట్టారు, గుట్టనాలుగు వైపులూ తాటి చాపలతో మూళారు. దక్షిణ భారత 

దేశంలో గోపురాల మో సరుగా మూడు ఆర్బీలు నిర్మించారు. లోపల కృష 
భగవానుడికోసం కట్టిన మండపాన్ని చూసోంటే బృందావనం ఆంతా ఇక్కడకి 

తరలిందారా అన్నంత ళోభాయ మానంగావుంది, బృందావనం, సీలాల రేవులూ, 
గుళ్ళ నమూనా ఒకవైపూ, దానికి దగ్గరగానే [పాలీన కాలంలో మధుర ఎతా 
వుండేదో తెలిపే నమూనా రెండో వైపు గోకులం, నంద గామం, ఐర్బానా 

(గ్రామాల నమూనాలు, వాటికి నేపధ్యంలో గోవర్ధనగిరి, దానిమీద మానసీగంగ, 
రాధ్రాకొలను, కృష్ణ కొలను, ఇంకోచోట వుష్పసరో వరం మొదలె నవన్నీ మధ్యలో 
గోవర్థనగిరిమిద ఓ చక్కని మనోహరమైన మండపం, అందులో (పతిష్టించిన 
కృష్ణభగవానుడు. ఈ వివాహాన్ని జరివించడంకోసం శ్రీరర మవోపాతుల 

వాకు రాధాకృష్ణుల బంగారు వ్నిగవోల్ని సజ్జన్చేత ఇవ్పించారు. కృష్ణుడు 
ఇక్క_డ. రాధమ్మ పెద్దమ్మ ఇంట్లోను, నెమహ్హ, లేళ్ళూ కోతులూ పరుగెతు 
తున్నట్లుగానూ, పచ్చిక మెదానాల్లో ఆఅమందలు పరకలు మేసున్నట్లు గానూ, 

మధుర, బృందావనానికి పక్కగానే (పవపానున్న యమునానడి; కొండలమీద 

నుంచి పవహాస్తున్న సెలయేర్దూ, వీటన్నింటినీ తెల్పుతున్న దృళ్యాలు ఎంతో 
హృద్యంగా చి తించబడ్డాయి. 
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పెళ్ళికొడుకైన కృష్ణ పరమాత్ముణ్రి జనం విరగబడి చూస్తున్నారు, 
పెళ్ళికొడుకుని చేయడం ఆయిన తర్వాత ఏకావాం [సారంభిందారు. నగరంలోని 

ఇంచుమించు అన్ని భజన కూటములు ఈ కార్య[కమంలో పాల్గొన్నాయి, జన 

సందోహం మరీ విపరీతంగా పెరిగిపోయేటప్పుటికి పోలీనుల్ని విలవాల్సి 
వచ్చింది. 

వియ్యంకుల వారుగా బావా కూర్చున్నాడు. అతని దగ్గిర స్నానాల 

రేవు దగ్గరవుండే పండాలూ, గోమతీ, నది ఒడ్డున వుండే ఎంతోమంది గుడ్డి, 

గూనీ, బైరాగులూ, వకీర్ణూ తన్మయత్వంలో తమలపాకులు నములుతూ ఏదో 
పెద్ద రాజ్యానికి యేలికలై ౦త ఆనందంతో కూర్చున్నారు ఆందగి నుదుట 

చందనం వూయబకివుంది. మెడలనిండా పూలమాల లున్నాయి. పెళ్ళికొడుకు 

సామాను ముప్రై పళాలనిండా మిఠాయి, పది పళ్ళాలు ఎండుపండ్తూ. వరుని 

కోసంరాళ్ళహోరం, వుంగరం వస్తా9లూ, వెయ్యివద కొండు రూపాయల నగదూ 

ఆస్నీ పెద్దమ్మ పంవంది. పెళ్ళికొడుకుని చేశారు కృన్టభగవానుని. 

ఇక చెళ్ళి తతంగం పారంభమెంది. వల్లి తరపుక నుంచి లగ్నప త్రిక 

వచ్చింది. దానితి వాటు తమళ పాకులూ, పళ్లూ, నగదూ వచ్చాయి. చాని 

తర్వాత వెళ్ళి కూతురికీ వెళ్ళి కొడుక్కీ! హార్ణార్ జరిగింది. వెళ్ళికి తరలి 
వూరేగింవతో వసోంటే జనం చూర్దామని వీదుల నిండా కిక్కి రిని పోయారు. 

పెద్దమ్మ ఇంటీనిండా ఇసుక వే స్తై రాలకుండా వున్నారు. వూరేగెంపులో 

సన్నాయీ పోలీను బ్యాండూ మిలిటకీ బ్యాండూ ఇంకా ఆనేక రకాల బేండ్తతో 

వాయిద్యకారులు పాల్గొన్నారు. వాళ్ళ వెనక అనేక వేషాలు బయల్ద్టేరాయి 

గంగాదేం, యశోద, పగమళివుడు, వెన్న దొంగ వగైైాలెన్నో వున్నాయి. 

అన్ని వేషాల్నీ బాలా ఆందంగా ఆలకరించారు. ఆలంకారాల కోసం మధుర 

నుంచి ఓ మనిషిని పత్యేకంగా విలివించారు. వాంస వాహతేం విద్యుద్దీపాలతో 

(1) పనుపూ, నూనె కలిపి వున్న (పమిదలోంచి రూ శ్వార రశాలుతీసుకుని 
వెళ్ళి కుసూరునికి పంచాంగ ప్పర్భ చేయించుట- పాచాలూ, మో కాళ్ళూ, 

నడుమూ, భుజాలూ, శింన్ఫుకు నూనె ఆంటించు ఆచారం, 
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ధగరగ మెరిని పోతోంది. దాని మీద కష్టపరమాత్మ కూర్చున్నాడు. బాలా 
చోట్ల హంన వాహానాన్ని ఆవి వోరతి ఇచ్చారు. పెద్దమ్మ గొప్పతనాన్ని 

వేనోళ్ళ పొగిడారు. ఇరు కెశ సందుల్లోంచి వూరేగింపు వెళ్ళాల్సి వచ్చేప్పుడు 
కృష్ణపరమాత్మ మోటారు దిగి గంగా- యమునా మీడ ఆనీములయ్యారు, చాలా 

ఇండ్ల మీద నుంచి వాంస వాహనం వ పుష్పవేర్షం కురిపించారు. కొన్ని సంవత్స 

రాల నుంచి ఇటువంటి వియ్యాలవారి వూరేగింపు రాలేదంటే రాలేదన్నారు 

చూనిన వాళ్ళంతా, 

వెద్దమ్మ యింట్లో హడావుడీ గందర గోళం ఎక్కువగా వుండి, 

ఒకరిమాట ఇంకొకరికి వినపడనంత గోలగా వుంది. సామాన్ల కోసం ఆడ వాళ్ళు 

ఇటునుంచి అటూ అటునంచి ఇటూ పరుగెత్తు తున్నారు. ఆడ వాళ్ళలో గోకుల 

ద్వారాలోని వూజారి దారి తప్పి తిరుగు తున్నట్టుగ కాసేపు యిక్కడ కాసేపు 

అక్కడ కనపడు తున్నారు కన్య, తార, చిన్న కోడలికి కూడా తీరికలేదు. 

వెద్దమ్మ అయితే కరెంటు తీ? అయి పోయింది ఉడిగ్ శుష్కి_ంచిన ఆమె శ్లరీ 

రంలో ఎక్కణ్ణుంచి సత్తువ వచ్చిందో కాని పెద్ద పెద పళ్ళాలు కూడా ఆవలీ 3గా 

మోస్తూ పరుగతుతోంటి. పూజా మందిరంలోని బీమువా మీవవున్న రెండు 

చెక్క పాాతలు దిందా౭ని పోయింది పెద్దమ్మ, అమాంతంగా నిల్తి వెనులచి 

దూకింది విల్లి విల్ణి. పెద్దమ్మ వులిక్కి పడింది. మళ్ళీ వెంటే తేరు కుంటూ 

“నువ్విక్కడ ఎప్పజణ్ణుంచి చచ్చావే?" అంది వెద్దమ్మ. 

కీసున్ ఆయితే వూజా మందిరంలో ఎప్పణ్ఞుంచో బంది ఆయి వున్నాడు. 

పెద్దన్ము కాళ్ళ మీద తలను వేసి రుద్దుతూ మ్యావు మ్యావు అంటూ ఆమె 

కాళ్ళకు చుట్టుకు? ఆమెను సని చెయ్యసివ్య కుండా అడ్డు తగులు తున్నాడు, 

ఆమెను ఆడుగు మందుకు వేయనివ్వడం లేచు. ఎటు వెళ్ళినా కాళ్ళకు చుట్టు 

కుంటున్నాడు, నీవువా మీర నుంచి పా|తలు లీస్ పెప్పమ్మ వియటిక్ నచ్చింది, 

ఆమె వెంట కిసున్ కూడా బయటి కొచ్చాడు. పూజారిని నిలిచి కాస్త ఎవరి 

చే తెశా పాలు తెప్పీంచండి, వీడు నన్ను ఒదలనంటాకు. మాంచి హడావుడిగా 

వున్న సమయంలో ఈ సర్యాసి నన్ను చుట్టుకుని తోతిఎటాడుం పోవే, వెంటనే 

వెళ్ళి పాంతే” అంటూ చిరాగ్గా అంది పెద్దమ్మ. 
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అంతలో కీర్తనలు పాడే ఆచార్యులు ఆక్కడీ కోచ్చారు. వేద్దమ్మ బహ 
మానంగా ఇచ్చిన తెల్లటి ధోవతీ కండువా శరీరంపై తెల్లగ తళతళ మంటు 
న్నాయి. ఒయ్యారంగా కళ్ళు తిప్పుతూ పెద్దమ్మనూ ఆమె పెంపుడు ఏల్లి 

కూనల్నీ చూస్తూ పెద్దమ్యా సీ కిసున్ నిజంగా కృష్ణుడే. యళోదను కృష్ట 

పరమాత్ముని ఒకే సారి దర్శనం చేసుకున్న నా లాగ్యమే భాగ్యము” అని 
అంటూ ఆమె ముందు సాహ్టాంగదండ (పమాజఆ వేసాడు, వెద్దమ్మ తన పనిలో 

మునిగివుంది. అమాంతంగా ఆభార్యులు కాళ్ళ మీద పడేసరికి “ఎవరా ముండా 

కొడుకు” అని చటుక్కున అనేసి “హారి నువటయ్యా; ఆ భజనరేసే అ చార్యులు 

గొరాః నీకిప్పుడే కుదిరిందటయ్యా భ క్రి చూవించ డానికి? నిల్ల వెళ్ళి చెయ్య 

తానికి రీరికలేక నేనుతసోంచే। ఇక్కణ్లుంచి కదులు! ఇదిగో, దీన్ని దీసుకొని 

దగ్గర వుంచుకో. స్తాజారి పాలు తీసుకుని వస్తాడు. వాడికి కాస్తతాగించు” 
అంటూ ఆతనీకి విర్ణిహూనని అంటగట్టి వెళ్ళి పోయింది పెద్దమ్మ. 

వినాపా మండపంలో వీధిలోని పెద్ద మనుషులు కూర్చున్నారు. విశ్యనాధ 

కొత్తి పండితులు, లాలా ముకుందీమల్ , గులాబ్ చంద్, లాలేడలాయ్్ ఖభభూతీ 

సునార్, వర్మ, రార్లేళ్యామ్, లాలా శానికీశరణ్, మహీపాల్, కర్నల్, 

చీర్ రూప్రతన్ సవతి తల్లి వెద్ద కొడుకు గిరిధర్ దాన్ ఇంకా ఇంకా ఎందరో 

వున్నారు. గిరిధర్ దాస్ బాబొగార్ని మాటి మాటికి చూసున్నాడు. వరకట్నం 

కింద పెద్దమ్మను ఇరవై వేలు ఆ సాధువు అడిగాడని విన్నాడు. సాధువు మీడ 
అతనికి ద్వేషం కలుగుతోంరి. దగ్గరే వున్న జానికిళరణ్ “ ఈ బాబా ఎవరు” 

అని [పళ్నించాడు. 

పిర్చి వాళ్ళకు మందూమాకు ఇచ్చి నయంచేసాడట” 

“న్వర్రి ఈ యిరవై వేల రూపాయలు తీసుకుని ఏమిచేస్తాడు!" 

లాలా జానకీళరణ్ సన్నగా నవ్వి “ముసలి తనంలో బాబా ఆదృష్టం 

పండింది. అంగోటే విడిచి పెట్టి సిల్కు కాషాయాంబరాలు వేసు కుంటాడు, 

మఠాలు కట్టిస్తాడు. హుషారుగా మాల్పువాలు నాకుతాడు”. ఏ, ఆంతే కదూ? 

సీకు బాగా అనివించడం లేదా?” ఎతిపొడుస్తూ అడిగాడు, 
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గిరిధర్ దాసు నిగ్గపడి కొంచెం 'సీవు కాలిన తర్వాత “వెద్దమ్మ ఖత్చు 
తగించండని ఎన్నో సార్లు నాన్నగారితో మొతుకున్నాను ముప్పయి రూపాయిల 

కన్న చిల్లిగవ్వ అదనంగా ఇవ్యనక్క ర్లేదు అని అన్నాను” ఆంటూ తన వాధను 

వెళ్ళగక్కాడు. 

"తంత్ర డబై తే" ఆమెకు అద్దెలే వస్తాయి" అన్నాడు లాలాశానకిశ రణ్. 

నాన్నగారు నామాట వినకపోతేఏం చెయ్యను? ఇప్పడు చూసున్నాతగా 

మాసంపాదన నీళ్లలా ఎలా కర్చు వెడుతున్నారో? పాచిపక్లోళ్ళు సంపాదస్తే 

బంగారు. పళ్ళోళ్ళు కర్చు పెట్టినట్టుంది. సొమ్ము ఒకడిడి. సోకు ఒకడిది. 

ఇదంతా సజ్జన్ పయోజ కత్వమే. పెద్దమ్మకు ఏమేమి మంతమో వేసీ 
వళపరుచు కున్నాడు అంటూ ఓ నిట్టూర్పు విడిచి సందడిగా వున్న జనాన్ని 
చూత సాగాడు. 

“సజ్జన్ న్దుడియో మీవ జనం దండ యాత చేసినప్పుడు పెద్దమ్మ రూపం 

చూడాలి. కాలుతోన్న కట్రై తీసుకొని జనం మీవ చండికలా విరగవిడింది. ఎలా 

మం,తాలు చదివిందను కున్నావ్. వీడు మీ ఐంగళాను ఏవో మాయమాటలు 

చెవ్పి సెద్దమ్మ చేత రాయించేసు కునేట్టుగా వుందో. ఆని లాలా వానకీశరజ్ 
ఆనాారిం, 

ల 

“పీక గొప్ప ఏముంది? వీడి దగర మిగిలిందెంత? మహా అయితే ఆరేడు 

లక్షలు వుంటాయేమో. జమీందారీ రర్దయిందాయే. వ్యాపారం చేయలేడు. అసతే 

కళా కారుడు. ఇప్పుడు ఓ మూడున్నర లక్షల నగదు వుండొచ్చు. అవీ ఆర్దెల 

కింద వ వస్ హు. ఆదా మ నం ఖర్చు వె వెట్టి తింటున్నాడు. ఇకపోతే ఆథతరనాలు, 

వ్యశాలూ, కొన్ని కళా ఖండాలూ వున్నాయి. చూసూ వుండండి. పది నంవేత్స 

హా ఆ పాతసామాశంత అమ్ముకుంటూ పసవుల ఐబశారులో కనపడకపోతే. 

పెద్దమ్మ మేవమవ కన్ను వేసాడంటే ఆశవై అరు కేసుల్లో యికికిస్తానో అవి 

గిరిధర్ దాస్ ఆంహోంచే ఆతని కళ్ళదగ్గక కండరాలు బిససుకప పోయాయి. 

“లేద్దులే. ఆంతవరకు రాదు. వీడు మవ ఆలండుడు ఈ మధ్యన 
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నాయకుడౌ తున్నాడుగా. చూసూ చూస్తూనే ఎంత పలుకుబడి సంపాదిసాడో, 

నీ మేడకు కక్కు ర్తిపడడు” ఆని లాలా జానకీశరణ్ అన్నాడు. 

“ఏమని కక ర్రిపడతాడు? ఆతని భార్య స్కూలే వెర్రేసింది. మీ 
అందరి గౌరవాన్ని మంట కలివి ఇక్కడ ఎగ్జిబిషన్ పెట్టాడు. ఇది బాబాగారు 

వేసిన పాచిక, తియ్యగా మాట్టాడుతూ ఇక్కడే వీఠం వేని ఎవరి పరువు వీకి 
వందిరి వెయ్యాలను కుంటే వాడిది వీకి వేసాడు” ఆంటూ గిరిధర్ దాన్ ఎంతో 

పనిక టైన్న వానిలా అన్నాడు. 

మహీపాల్, కర్నల్ కొంచెం దూరంగా కూర్చుని మాటల్లో మునిగి 
వున్నారు. రూప్ తన్ దగ్గర కారు కొన్న తర్యాత మొదటి సారిగా తన స్వంత 

కారులో యివాళ పెక్షమ్మ ఇంటికి వచ్చాడు మహీపాల్. మహీపాలూ కర్నలూ 

కారు గురించే (పస్తుళం మాట్టాడు తున్నారు. సజ్జన్కు పొద్దున్నుంచి వూపిరి 

"పీల్చు కోడానిక్కూ డా తీరికలేక ఆటూ ఇటూ పరుగెతు తున్నాడు 

వివాహం అఆయిండి. ఆ:ంపకాలు జరుగ బోతున్నాయి. ఆడపశును 

ఆ తగారింటికీ పంపడం ఎటువంటి వానికై నా కరగించే సన్ని వేళం. ఆ 

సన్ని వేళానికి సంబంధించే పాటవాడు తున్నారు ముత్తె దవ్చులం. వెభళవంగా 

జరిగిన పెళ్ళిలో వాడావుడీగా వున్న్మపకిక్షణం ఇప్పుడు పెనమ్మ గుండెను 

బరువుతో నింపుతోంది. రాధమ్మను చేతిలోకి తీసుకుంది పెద్దమ్మ, కూతురిని_ 
తన చిన్నారి కూతుర్ని న్ T ss ఆవును ఆమె పెద్దమ్మ చిన్న కూతుకు_ 
చచ్చి పోయన తన ముద్దుబిడ్డ. ఆమె స్మృతి పధంలో మెరినీంది. ఆమె కూతోరు 
చిన్నప్పుడే చచ్చి పోయింది" ఇప్పుడు రాధ వెద్టమ్మ కూతు చ-ఆంపకాలు చేయలో 

తున్నారు. ఆ త్రగారింటికి పుపుతున్నారు... వెద్దమ్మ్య కూతుర్ని కౌగలించు 

కుంది వెద్దమ్మ మూర్చ పడీ ఫోయిండి, ఆం ఆమె ముఖం మీద నీళ్ళు చల్లారు, 

ఏసన కర౬తో విసిరారు. పెళ్ళమ్మ తెలివిలోకి వచ్చింది. నాలుగు వైపులూ 

చూన్ంది. ఎముకల గూడులా ఎండిన శరీరాన్ని లేపుతూ పెద్దమ్మ లేచి 

కూచుంది. మళ్ళీ మొదలైందీ కార్యక్రమం. ఆంపకాల కోసం [పత్యేకంగా ఓ 

రథాన్ని తయారు చేయించి దాగ్నెలో రాధా కృష్ణం జంట విగవాన్ని వుంచారు, 
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శంఖాలు పూరించారు, గంటలు మోయించారు బాకాలు వూదారు. రాదా కృష్ణకీ 

జయమ్ ఆంటూ హర్షధ్వానాల మధ్య ఆ సందు ఆంతా మోతమోగి పోయింది. 

ఆత గారింటేీకీ వెళుతున్న ఆడపడుతో ఆన? లకు లొటు పెటించిండి వెర్దమ్మ, స్ ఆ. ల్ టు మె 

అందరి కన్న ముందు సజ్జన్కీ ఆ తర్వాత తన బంరుచర్గం వారికీ తిలకం దిగ 
టూ 

మంది పండితుల వారితో. రధం సాగింది. పేరంటాళ్ళు పాటల. పాడుతు నా, రు. 

ముందుకు జరుగుతోన్న రథాన్ని ఓకుణం కన్నార్శ కుండా చూన్ంది వెడమ్మ. 

ఆమె కళులోంచి సీళు జలజల రాలాయి. పెద్దమ్మ బడ సోండి. ఆమెకు మళీ) 
శరా ౧ 6 —_ ఇ 

మూర్చ వచ్చింది. 

తెల్లని గుురం రథాన్ని సందుల్లో లాగుతోంపే రాధా కృమ్లుల్న చూడ క్షం 

కోసం ఆదరిదాపులోని వీధులన్నీ రక రెస్ పోయారు, 

భావా re 

పెద్దమ్మ జరివెంచిన రారా కమల అ - చాత సంగ తై. పేయుండి, 

వివాపాం సందర్భంగా సుమారు యిగవై త్తు 

సామానులు బాబాకు ముట్టాయి. ఆ ఆ వన్నీ కరల్ రగర € రం చేళారు. ఓ 

రోజు వెద్దమ్మ మేడలో కూర్చుని ఆ పైకా ఎలా న 
సమస్యవై కన్య, కర్నల్, సజ్ఞన్, కాబారామ్దీ. గలగుకూ కని చిన్న 

న్నారు. పెడ్షమ్మ ఇచ్చే కట్నం డబ్బుతో బాబాగా? ఆశమా"ర్ పక్కా భవనాలు 
కట్టించి ఇవ్వాలనీ ఆలా చేసే వేళ్యానృ టి త్ నుంచి ఉద్ధరింసజడ్న ఆశాధలకు 
ఆ శమం ఇవ్వడానికి వీలు వీర్పడు తుందనీ ముందు నిర్ణయించు కున్నారు. 
కొని బాబాగారిప్పుడు తన వుర్దేశాన్ని మార్చు కున్నూరు, “షేము రః నగరంలో 

వుండ కుండా ఏదైనా పల్లెటూరు వెళ్ళి ఆక్క డే ఆకులకు గే గ పచేస్తా సాం అక్క దే 

రోగులకూ, విచి వాళ్ళకు నికిత చేసామని ెండ్. పల్లెటూరి ఏల్చ్హంకు చదువు 

నేర్ప్చేందుక ఓ చూలు వ్య. చేసాం” ఆంటూ గావాాడు తిన ఆగ్రి పాయం 

తెలిపారు. 

“అందె మేం వేనిన పధ్రకావ్నంతా తారు మార్చు చేసారన్న మాటో ఆని 

అన్నాడు సజ్జన్. 
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=కారు చేయడం లేదూ మారు చేయడం లేదు రామ్జీ. ఇక్కడ డబ్బుకు 
కొదువలేదు. అలా కొవాలంటే మీ డబ్బుతో ఇక్కడ ఆ కార్యాలన్నీ సాధీంచ 

గలరు” 

ఓకణం సజ్జన్ త్మీవంగా ఆలోచనలోపడి మళ్ళీ ఏదో నిశ్చయానికి నచ్చి 
నట్టుగా “మీరనేది నిజమే అనుకోండి. డబ్బు వ్యామోహం నుండి నేను బయట 
పడ్డా ననుకోండి. అయినా సర్వసంగ పరిత్యాగం చేసే పరిస్థితిలోకి నేనింకా 
లారేరు” అని అన్నాడు సజ్లన్. 

అల్ఫీగ్రైశ్ర డబ్బు మనసూ ర్రిగా ఇవ్యగలరో చెప్పండి” అని ఆడిగాడు 

వొమటూం 

"మూడు లక్షలి 

కర్నల్, కనా సజ్జన్ ముఖంకేని చూడపాగారుం 

తనాలా వెద్దమొ త్రమే దాంతో మీరు యేర్పాటు చేయగలిగితే గొప్ప 

కార్యాల్నే సాధించవచ్చు" అన్నాడు నాబూ. 

*'ఆయితే ఏం చేయాలంటారు? వీదవాళ్ళకు అనాధలకు తిండి పెచుతూ 

కూర్చుంటే మూడు లక్షలు చూస్తూచూస్తూండ గానే వోరశత్రి కర్వూరంలా హారి చి 

పోతుంది కదా:” 

“కూర్చో వెట్టి తిండీ వెట్టడం నున నీద్ధాంతానికే విరుద్దం. పని చేయాలి, 

పొట్టనింపుకోవాలి. దానికోసం ఏవైనా చిన్నతరవో పరి మలు స్థాఏంబాలి” 

=జఆలాంబి పని చాల కష్టంబావాగారూ. మాట్టాడుళున్నందుకు కమిం 

చండీ అని కర్నల్ మధ్యలో అందుకున్నాడు. 

ఆది నిజమే అనుకోండి రావాగారూ, కాని కాలం ఎలావుందో కూడా 

కొంచేం గమనించండి. ఆళమాలంటే ఇప్పుడు నమ్మకాలు పోయాయి. | పతి 

వ్య కీ, ఎలాగైనా ఎక్కువ డబ్బు ఆర్జించి స్వర్గ సౌఖ్యాలు అనుభవించాలని 

చూసున్నాడు" ఆంటూ కర్నల్ సమాధానం ఇచ్చాడు. 

రవిక 



“పనికి మాలిన సోమరి పోతులకు సంఘంలో చోటువుండరాదు రామ్జి, 

కష్టవడిన వానికే డబ్బు బొరకాలి. మీరూ ఇలాంటి ఆ్మళమాన్నే ఒకదాన్ని 
స్తావించండి. ఆ(శమం ఆంటే మీకు గిట్టక పోతే సహకారం సంఘం ఆనో 

ఏరో ఒక పేరుతో సంస్థను స్రావించండి. మశకు పని కావాలి కాని వేరుతో పని 
లేదు. ఈ అమ్మాయినే చూడండి. ఈ వీధిలో ఓ పాఠళాలనే స్థాపిందేని ఎంత 

చక్కగా నిర్వహిస్తోందో. ఎన్ని పాఠశాలలు స్థావించ గలిగితే అన్ని స్టావిం 

చండి. ఆడవాళ్ళకూ, ఆమ్మాయీలకు వృ త్తిపనుల్లో శిక్షణ ఇవ్యండి. వాళ్ళు 

తయారుచేసిన వస్తువుల్ని బజార్లో అమ్మండి. మేం పల్లెటూళ్ళల్లో వుండి ఇదే 
కార్యకమాన్ని చేపడతాం. బీద (ప్రజానీకానికి ధనం కావాలి. ఆర్థికంగా పట్ట 
ణాలూ, పల్లెలూ, రెండు వెనుకవడినవే. ఈ రెంటికీ ఓ సమానమైన ఆర్టిక 
[ప్రాతిపదికను ఇవ్వండి” 

“రాని ఆప్పుడే ఈ పని సాధించడం అంత తేలిక కాదు" ఆని కన్య 

అంటూ “పట్టణాల మోహో ఎక్కువ. ఆవసరాలూ ఎక్కు వే, డబ్బు కూడా 

ఎక్కువ కావాల్సి వుంటుంది” అని చివరకు తేల్చింది. 

పట్టణాల్లో ఆకర్షణలు వున్నంత అధికంగా అవసరాలు లేవు తల్లీ. 

ఆయినా ఈ విషయంలో నేను వివాదానికి దిగను. ఎలాగై తేనేం. పల్లెల కోసం 

ఇవె ఇరవై ఆయిదు వేలూ పట్టణానికి మూడు లక్షల రూపాయలూ ఇసు 

న్నారు. ఈ మూడు లక్షల రూపాయలతో కుటీర పరిశమలు స్థాపించి నగరం 

లోని అల్పాదాయ వర్గాలూ బీదలు ఆదాయాన్ని పెంపొందించి వాళ్ళను 

వ్తీ వ్వాపారస్థుల సంకేళ్ళనుంచి కాపాడ గలిగారంటే ఆదే ఘనత. అనాధ 
స్రీంను ఉద్ధరించి వాళ్ళ ఆర్థిక అవసరాల్ని తీర్చడానికి ఆశమాల్లాంటి సంస్థలు 

పెట్టి వాళ్ళ నె తిక పమాణాల్ని సంరక్షించ గలిగాం అందే ఆది ఘనకార్యమే 

ఆన్ర తుంది. ఒక గాం ఎటుపోతే మిగతా గొరె)లన్నీ అటే పోయినట్టు 

మీఠంతా కలిని కట్టుగా వుండి సంఘంలో పని చేసిన రోజు సంఘమే మీది అవు 

తుంది. మీ వెపు మళ్ళుతుంది. 
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“పీకు ఒక చిన్న విజ్ఞవ్రి చెయదలచు కున్నాను" అంటూ బాబా 
సజ్జన్ని పక్కకు పలిచాడు. 

“మీరు నాకు గురుదేవుల్లాంటి వారు. ఆజ్ఞా వించండి” 

దక్షిణ అడగ మంటావా!” 

సజ్జన్ ఇరకాటంలో పడ్డాడు. ఆప్యాయంగా సజ్జన్ తలనిమ.రుతూ చిరు 

నవ్వు నవ్వాడు బాబా. “ఆందుకే విజ్ఞ వ అన్నాను... (్రవ్మాచర్య |(వతాన్ని 

వూర్తిగా పాటించలేక పోతే కొంచెం నిగంహతోనై నావ్యవహరించండి. మనిషి 
బుర్ర ఒక కొలమిలాంటిది. దానికి సిర్యం అనేది ఇంధనం అని మరవకండి. 

ఏదైనా ఓ పనికి నడుం బిగించారంటే ముందు దానిక్కావలనిన శకుల్ని కూడా 

సమీకరించు కోవాలి” అంటూ బాబా ముగిందాడు. 

= పయత్నిసాను” అని సజ్జన్ తలవంచుకుని అన్నాడు. 

“రామ్బీ, ఇతరుల కొనం జీవించే వాడు ఇతరులను జీవించనిచ్చే వాడే 
అసలె న సమాజవాది” 

“కాల | పవావాంతో పాటు నేను కూడా మారుతాను. ఆభ్యుదయం 

కోసం ముందడుగు వేయడంలో మిరు నాకు మార్గ దర్శకులు” ఆంటూ సజ్జన్ 

లకి పురస్పరంగా వాబ పాదాలు స్పృశించాడు. 

48 
సజ్జన్ బాబా యిచ్చిన పథకాన్ని అమలు చేయడానికి పూను కున్నాడు. 

తాను ఇసానన్న మూడు లతల రూపాయలతో ఓ ధర్మ విచార సంస్థ స్టావిం 

చాడ. దాన్ని రిజిక్టీ) కూడా చేయించాడు. కర్నల్, వనకన్య, చీఫ్ కోర్టులో 

రిదైరైన జరీ, ఓ పెద్ద అధికారి, తానూ ఆ ద్రన్లు సభ్యుల తన పథకానికి తొలి 

మొట్టుగా సజ్జన్ ఓ సహకార బ్యాంకునుస్థాఏంచాడు. నగరంలోని (పతి వార్డుకు 

అటువంటి బ్యాంకుల్ని తెరవాలని దానికీ కావలసిన మూల ధనాన్ని వాళ్ళే సకు 

కూర్చాలనీ ఆ డబ్బుతో ఆక్కడే అందరి సంక్షేమం కోసం ఏదెనాచిన్న 
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తరవో పరిళమలు నెల కొల్పాలన్నది ఆయన ఆభిమతం. ఈ కార్యక మాన్ని 

అమలు చేయడం కోసం సజ్జన్ దగ్గర పనిచేసే ఓ ఆంక్కౌంటంటూ, రిటెరెన 

మీ బ్యాంక మేనేజరూ నియమింప పడ్డారు. 

బ్యాంకిని స్థావించే నిమిత్తం సజ్జన్ వార్డులోని ధనవంతుల్నీ, పెద్దపెద్ద 
డాక్సర్లనూ, న్యాయావాదుల్నీ, సాంఘిక కార్యక ర్రల్నీ విలిచి మీటింగు వెట్టిన 

రోజు నుంచే లాలా జానకీ శరణ్ ఆతనికి బహిరంగ విరోధిగా మాడిపోయాడు. 

మిగతా వడ్తీ వ్యాపారస్థులు కూడ సజ్ఞన్ని వ్యతిరేకించడం మొదలెట్టారు. మధ్య 

తరగతి కుటుంబాల్ని బుజధారం నుంచి తవ్పించారిన్న ఆదర్శంతో (పవర్ణ 

నం కావాలని ఈ బ్యాంకి స్థావించడంలోని ముఖ్యోద్దేశ్యం. నేడు పట్టణాల్లో 

మధ్యతరగతి కుటుంబాల్లో నూటికి ఎనభె ఆయిదు మంది బుణభారంతో 

కుంగి వున్నారు. పెళ్ళీ వెటాకులూ, ఉపనయనం, పుట్టు వెంటుకలూ, చెవులు 

కుట్టడం, రోగాలూ, నొప్పులతో సతమతమయ్యే వాళ్ళకు డబ్బు చాలా అవసరం. 

దానిగ్గాను వాళ్ళ జుత్తు షావుకార్లచేతుల్లోవుంది. తక్కువ ఆదాయం గల వ్యక్తి 

(పతి అవసని కీ షావుకారురగ్గరకు వెళాడు మరి షావుకారికి హాయిగా 

బంగారం కావాలి ఇలా దాలా మంది మధ్యతరగతి కుటుంబాల ఆడపడుచుల 

కంఠ సిమల్ని ఆలంకరి=చిన ఆభరణాలన్నీ షావుకార్త ఇన ప్పె టైల్లో కీ పోయి 

అక్క జ్ఞుంచి రానని శపథం చేనుంటాయి. ఆప్పు అనే వూబిలో మొ”వరకు 

మునిగివున్న ఈ తరగతి వాళ్ళు జీవితాంతం తీర్చలేని బుణాలూ, ఎప్పటికీ 

పూర్తికాని తమ అవసరాలూ దైనందిన జీవితంలో ఎప్పటికప్పుడు పెరుగు 

తోన్న [కియా కలాపాలతో విసిగిపోయి నిగ్గుశేనివారుగా పనికిమాలినవారుగా, 
చీటికి మాటికి చిరుబురరాడుతూ ఎప్పుడూ ఫిక్యారులు చేసే స్వభావాన్ని అల 

వాటు చేసుకుని దిక్కుతోచని వాళ్ళలా తయారౌతున్నారు. ఆలాంటివాళ్ళకు 

బుణం ఆనే చెరనుండి విడుదల పసాదించడమే సజ్జన్ ముఖ్యలక్ష్యం. ఆందుకే 

షావుకార్తకు సజ్ఞన్ అంటే మంటగా వుంది. మీటింగులో వాళ్ళంతా వ్యతి రేకించే 

నరికి వనకన్య [కోధావేళంతో పక్కా కమ్యూనిన్షులా ఉపన్యాసం. యిచ్చింది. 

627 



ఆమె పకటింళిన భావాలకు నిరసన తెలియ చేస్తూ లాలాజానకిశరణ్, ఆతనితో 

పాటు మరికొంతమంది వణికృ౦ముఖులూ సభలోంచి పెళ్ళిపోయారు. 

అయితే సభవల్ర వాళ్ళ పథకానికి కావలసిన పలుకుబడి లభించింది. ఈ 

పథకం [పారంభించిన సజ్జన్ స్వయంగా ధనికవర్గంవాడు. వైగా తన స్వంత 

డబ్బు మూడు లక్షల రూపాయలు చానంగా ఇిచ్చివేయడంవల్ల వార్డులోని 

షావ్వకార్లు ఆతద్రీ వ్యతిరేకించినా ప్రజానీకంలో మ్మాతం అతను మంచి పలుకు 
బడిని సంపాదించుకున్నాడు. సహకార |ప్రాతిపదికవె స్వల్ప పెట్టుబడి 

బ్యాంకులు పెట్టాలన్న ఆలోచనను మేధావి వర్గంవారు కూడా వార్షించారు. 

ఏ పేటకాలేటలో ఇటువంటిబ్యాంకుల్ని స్థావించి ఆక్క_డివాళ్ళడబ్బుతో ఆక్కడే 

రకరకాల పరి|శ్రమలు చేపట్టితే అభివృద్ధి పొందండం చాలా శేలికపని అన్ 

అన్నాడు సజ్జన్. ఇలాంటి బ్యాంకుల్ని ఒకదానితో ఒకటి సహకారం అనే 

దారంలో కూడా గుచ్చవచ్చు. ఈ వీధిలో సజ్జన్ వెట్టుబడిలో [పారంభఖించిన 

బ్యాంకు మోస్తరుగా [పభుత్వం వారు పెట్టినట్లయితే (వయివేట వడ్షీవ్యాపార 

స్థుల ఆటల్ని ఓ చట్లం పాసు చెయ్యడం ద్వారా కట్టించి కటీర వరి శమల 

స్థాపనకు _పోత్సహా స్తే విత కం అవమానం, ఆర్థిక బారలతో జీవితాన్ని గడుపు 

తున్న మధ్య తరగతి కుటుంబాలు తమ ఆడంబరత్వాన్ని వదిలి నిజమైన 

మనుషులు కాకపోతారా అని సజ్జన్ ఆశ, 

చౌక్ వార్డు సహకార బ్యాంకి ఒళ ఉద్యమ స్వరూపాన్ని నంతరించుకో 

సాగింది. అవసరం వున్న (పతి వ్య కికీ వ్యాంకి బుణం ఇస్తుంది. బిణానికి 

బదులుగా ఆతనితో ఆతనికి వచ్చిన ఏదైనా వృ తిపని చేయించడం, ఆ వ్యకికి 

చి త్రవద్ధితో ఆప్పు తీర్చడానికి అవకాశం కలిగించడం ఈ బ్యాంకీ ముఖ్య 

సిద్ధాంతం. ఈ పాలసి చాలా మండికి నచ్చింది. ఈ బ్యాంకి డబ్బుతోనే రీ 

వోండ్లూమ్ కార్జానా రబ్బరు బొమ్మలూ బుడగలు చేసే కార్థానా, కొ త్రకొత 

డిజైన్లతో గుడ్డల ఆద్దకం చికన్ అల్లిక మొదలైన వృతిపనుల్ని (ప్రారంభిం 

చాడు సజ్జన్, ఈ పనుల్లో ఆవార్డులోని వకుల్సే నియమించాడు. శ్రీల కోసల 
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ఇంటిలో కూర్చునో లేదా, వెడ్డమ్మ ఇంటీకి విలీవించో వాళ్ళచేత కూడా చేతి 
పనులు చేయించే కార్య్యకమాన్ని చేపట్టాడు సజ్జన్. 

(పతి గురువారం బజారుకు శలవు రోజు. ఆరోజు భారతీయ సంస్కృతి 

చరిత మొదలెన విషయళలా వె ఉపన్యాసాలుయివ్పించడం పారంభం ఆయింది. 

సాంఘిక వినోదం, వినోదంతోపాటు విజ్ఞానాన్ని కూడా అందిందాలన్న రృషతో 

నాటక _పదర్శనాల్ని ఏర్పరిచారు. రెండు నెలల ఎడతెరిపిలేని కార్యః మాల్లో 

సజ్జన్ కూ వనకన్యకూ వూవిరికూడా వీల్చుకోవడానికి వ్యవధి దొరక్కుండా 

పోయింది. (పజారంగంలో దూకిన సజన్, అతని భార్య వనకన్య 

ఓ విచితమెశ సంఘర్షణను ఎమర్కోవాల్సివచ్చింది. పొయ్యిమీద ఎక్కించి 

సగం వుడికిన పప్పులా వాళ్ళ పరిస్థితి తయారయింది. వాళ్ళ కియా 

కలాపాల గురింది సంఘంలో ఐక్యథభావం కలగలేదు. దారినపోతుంటే వాళ్ళను 

కొందరు విమర్శిస్తున్నారు. మరికొంతమంది వాళ్ళను గౌరవభావంతో చూసు 

న్నారు. ఆందరినీ కూడగట్టుకుని రావాలనీ, ఆన్నివర్గాలవారు తనను ఆదరించా 

న్ను భావం సజ్జన్లో పొంగింది. రోజూ చాలా మంది ఆతని దగ్గరకు రావడం 

తమ కష్ట సుఖాలు చెప్పుకోవడం పరిపా దైంది. _పారంభంలో వాళ్ళ కష్ణ 

సుఖాల్ని ఆలకించి వాటిని నివారించడంలో అతను ఆశందిం, ఉత్సాహం 

చూవీంచేవాడు. వాళ్ళంతా ఆతని మీద గౌరవం, _ళద్దాభకులు వుంచి తన దగ్గిర 

కొసున్నారని భావించేవాడు. ( ద్ధాళక్తుల్ని కొనివేయడం కోసం తాను లాలా 

పరోపకారి అని నిరూవించుకోవాలని | పయత్నించేవాడు (ప్రజల కష్టాలంటే 

అతని వాదంలో జాలిలేదని కాదు. కాని జాలికూడా పతిఫలాన్ని ఆ పేక్షించేది, 

రోజురోజుహ కార్యభారం పెరిగిపోవడంతో అతనిలో అరంభశూరత్వం సన్న 

గిల్లి పోసాగింది. ఆతని మనస్సుకు తీరిక ఆంటూ లేకపోయింది. అతని 

సమయం ఆంతా చాలావరకు ఆలోచనా, పని ఈ రెంటిలోనే ఖర్బ్భయిపోసాగింది. 

ఆటు వెద్దమ్మ కూడా బాగా ఆలినిపోయి నీరనించింది. శకుంతల వివా 

హం రోజున వేళ్ళమీద లెక్కపెట్టే సంఖ్యలో మామే ప్రముఖులు వచ్చారు. 

629 



సజ్జన కాని కన్య కాని ఇద్దరిలో ఎవరో ఒకరు ఆమె దగ్గర వుండాల్సీన పరిస్టీతి 

యేర్చడింది. సజ్జన్ ఈ కార్యభారాన్నంతా నెత్తిమీద వేసుకున్నప్పటినుంచి 

మహీపాల్ అతనంటే అదోలా వుండడం ఆరంభించాడు. ఇప్పుడ తే ముఖి 

చాదేయడానికి వెద్దవంకే దొరికింది. కర్నల్ మాదిదిగా ఓ మ్నిశునిలా తన 
సన్నాహాల్లో చేయూత ఇచ్చి మి తధర్మాన్ని నిర్వహీంచ లేని సజ్జన్ సంఘ 

సంక్మేమ కార్యక్రమాల్ని. ఎంత వరకు అమలు చేయగలడని మహిపాల్ 
ఫిర్యాదు కళ్యాణి కన్యా నిర్ణయించిన (పకాఠరం శకుంతల పెళ్ళి సజ్జన్ బంగా 

కాలోకాక సేఠ్ రూవ్ రతన్ బంగళాలో చేయడానికి మహీపాల్ నిశ్చయించాశ + 

సేర్రూప్ రతన్, లాలాజానికీ శరణ్ వాళ్ళిద్దరి (_పోదృలంతో మహీ 
పాల్ సజ్జన్ (ప్రారంభించిన నూతన సాంఘిక సంక్షేమ పధకాన్ని విమర్శిస్తూ 

ఓ చిన్న పుస్తకం (పచరించాడు. పునకంలో సజ్జన్ మీర విషం గక్కుతూ 
"సజ్ఞన్ వర్మ నా ఆవమిత్రుడు. అయినా స్నేవోనికి ప్రతాసంక్నేమానికీ ఘర్షణ 

వస్తే స్నేహాన్ని కాదని ప్రజర మేము దేనిలో ఇమిడి వుందో అది వాళ్ళకు 
తెలియ చెప్పడం నా విధి, మానవత్వం అ వేక్షించేది కూడా ఆదే” ఆంటూ 

సజ్జన్ సహకార బ్యాంకిని స్థావించడంలో వుద్దేశ్యం మామూలు షావుకార్తను 

ధర్వంసంచేని ప్రజల్ని గులాములుగా చేయడానికీ, తన గువ్పట్లో పెట్టుకొడాసికీ 

ఆతను వేసిన సరికొత్త ఎత్తని వాదించాడు. పారంపర్యంగా వస్తోన్న వడ్డీ 

వ్యాపారనుడ సంఘంలోని ఏకొర్దిమంది వ్యక్తులకో నషం కలిగిస్తోందే ఈ 

వ్యాంతను సాకుగా తీసుకుని యావతు సంఘాన్నే దోతుక తినాలని పన్నిన 

పన్నాగం అన్నాడు. భారతీయ సాంస్కృతి అంటే సజ్జన్ కి ఏమి తెలుసు! 

అతను నేర్చుకున్న మిడిమితి కానం కూడా మహీపాల్ సాంగత్యంలో నేర్చు 

కున్నాడు. ఇలాంటి అల్పజ్జానం వున్నవ్య క్తికి సాంస్కృతిక సంస్కరణలంటూ 

ఉ త్రమమెైన భారతీయ సాం|పదాయాలనే మట్టు పెట్టగలడు - సాంస్కృతిక 

కార్యకమాలింటూ ఈ వాటక (ప్రదర్శనల ద్వారా (ప్రజల్ని మభ్యపెట్టి కుటీర 

పర్మిళశమల వేరిట అందరినీ దివాలా తీయించే ఈ [ప్రవృత్తిని మొదట్లోనే 
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తుంచివేయని' పక్షంలో ఇది చాలా [ప్రమాదకర పరిస్టీతులకు దారితీస్తుందని 
మహీపొల్ తన పుస్తకంలో హెచ్చరిందాడు సజ్ఞన్ పథకం స్తశ్యములందు 
విషం పూసుకుని పాలు ఇస్తానని అంటూ ్రీకృష్ణపరమాత్మునే తునమడానికి 
వచ్చిన వూతన రక్కానీలాంటిదని వర్తించాడు. 

ఈ పు సకం (పతులు వూరంతా పంచి పెట్టారు. తేన యింటిదగ్గర 
ఇంతకు ముందు రాధాకృష్ణుల వివావా సందర్భంలో కృష్షభగ వానుని వతినిం 

చిన గుట్టమీద లాలాజానకీశరజ్ ఓ సమావేళం యేర్పాటు చేని మహీపాల్తో 
సహా చాలామంది వ్యక్తులచేత పధకానికి వ్యతిరేకంగా పుపన్యాసాలు ఇప్పించాడు. 

మహీపాల్ పనికట్టుకుని తనకు వ్యతిరేకంగా చేస్తోన్న ఈ [పదారం 
చూని సజ్జన్కి ఏ మాతం ఆశ్చర్యం కలుగలేదు కాని విచారం మాతం 

వేసింది. ఆత్మ పరీక్ష చేసుకోవాలన్న [పవృత్తి అతనిలో తీవమైంి. హేతు 
విద్ధంగా మహీపాల్ తన పధకం గురించి తప్పుడు |పచారం చే చస్తున్నా ఆతను 

ఆరో వించినట్లు నిజంగా దాని వెనుక తన వ్య క్రిగత మహత్వాకాంక్ష దాగిలేదు 
కదా అని అనుకుబ్నాడు సజ్ఞన్. అదే నిజం అయితే తాను ప్రారంభించిన పని 

ఎంతో ముందుకు పోజాలదు. ఏ (పళాకార్యం అయినా దాఏలో ఎక్కువమంది 

కీ రికాంక్షలు సమానంగా ఇమిడి వున్నప్పుడు కానీ దానికి (పజల అఆ.డదండలు 

లభిఎపవు. కార్యక్రమం శ కిమంతం కావాలదు, దైనందిన కార్యకలాపాల్లో 

మునిగివుంటూ ఒకపక్క సజ్జన్ ఆత్మ పరీక్ష చేసుకోసాగాడు. తనలో స్వాలి 
మాసం కొవలసినంతవుంది తాను ఆరంభించిన యజ్ఞం తన అసమర్థత వల్ల 

కానీ తన అవివేకం వల్దకానీ మధ్యలో ఆగిపోవడం ఆతను ఎన్నటికీ సహించ 
లేడు. మహీపాల్ విమర్శవల్ల తఅనికి అరికాలు మంట నెత్తికి ఎక్కింది. 
మహీపాల్ ఆరోపణలు బూటకాలని బుజువుచేయడానికి వ్య క్రిగత యిష్టాలకు 
యిష్టాలకు అతీకుడెన కార్యళ కిన అ పట్టుదల ఆతని లో హెచ్చింది. 

సజ్తన్కి సహాయంగా శంకర్లాల్, వర్మ మొదలైన యువకలాన్నారు. 

కార్య కమాల్ని చవిచూన్న వాళ్ళి చాలాసార్లు ఆయన దగ్గిరకు వన్తూ పోతూ | 
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వున్నారు. ఆతను సాధించిన ఘన కొర్యాలకు _పశానీకం అధీకారే ము[ద 

వేస్తున్న కారణంగా వాళ్ళ సానుభూతి కూడా. పెరగ సాగింది. లాలాజానకీ 

శరణ్, మహీపాల్ శుక్లా సజ్జన్ను ఘాటుగా విమర్శించడంతో సదన్ అభిమా 

నుల్లోచాలా మంది మనసుకు బాధ కలిగింది. చాలా చోట్ల ఈ విషయం గురించే 
చర్చలు జరుగు తున్నాయి. తమ తమ బుద్దికి తోచినట్లు (ప్రజలు మహీపాల్ 
పకానా, సజ్జన్ పతానా విడిపోయారు, సజ్జన్ అభిమానులు వెంటనే ఓ సమా 

వేశం యేర్చాటు చేసి విమర్శకులకు కుక్క_కాటుకు చెప్పు దెబ్బ కొట్టమని 

సజ్జన్ని బలవంత చేస్తూ వాతావరణంలో ఉదికత తెచ్చారు, 

ఆ విషయాన్ని గురించి సజ్జన్ ఆలోచిస్తూ వున్నాడు. ఆరోజే తను ఓ 

ఇల్లు చూడడానికి వెళ్ళవలని వుంది. వీధిలోనే ఒక వోన్పిటల్ వెట్టాలని పథకం 

తయారు చేస్తున్నాడు. కాశీలో ఒక ధర్మాసుపతిని గురించి ఇంతకు ముందే 

అతని కెవరో చెప్పారు. అక్కడ హోమియోపతి, ఆయుర్వేదం, అల్లోపతి 

మూడు శాఖలూ వున్నాయట (పనూతి సౌకర్యాలు కూడా వున్నవట. ఆ చుట్టు 

పక్కలవాళ్ళు దానివల్ల ఎంతో తాభంపొందు తున్నారట. ఆసుపతి పెట్టాలన 

సంకల్పం సజ్జన్లో బాగా నాటుకు పోయింది. అయితే చోటులేని కారణంగా 

అతను ఇంతవరకు అమల్లో పెట్టలేక పోయాడు ఎవరిదో పెద్ద మేడ అమ్మకా 

నికి వచ్చిందన్న వార్త వినగానే దానిని బేరం ఆడడానికి వెళ్ళాలని ఉవ్విళ్తూ 

రాడు సజ్జన్, 

ఇల్లు మంచి పక్కా కట్టుబడి, ఇంటి యజమాని ద్వితీయ (పపంచ 

సంగామ కాలంలో లక్షలు గడించాడు, తన గొప్పచాటుకుంటూ, సంపాదించిన 

దంతా అర్చేసాడు. వార్డులోని ధనికులతో జీవన _పమాణంలోనూ ఖర్చు పెట్ట 

డంలో పోటీపడసాగాడు. పెద్దమనుషుల జాబితాలో వేరు నమోదు చేయించు 

కున్నాడు. _పాపకం, పలుకు బడీసంపాదించాడు, ధనార్జన దిగజారినా చేసుకున్న 
అలవాట్లు విడిచిపెట్టలేదు. అప్పుల మీద అప్పులు చేయసాగాడు, ఉండి ఉండి 

అమాతంగా ఓ రోజు ఆతని ఐండారం బయటపడిందిం చట్ట (ప్రకారం శ్శివాలా 
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తీసినట్టు [వకటించుకోవడంలాంటీ పనులు చేయటం యిష్టంలేక తనకున్న యావ 

దాస్టినీతెగనమ్మ సాగాడు, నగలూ, వెండిబంగారుపా ea కారూ, Se 

అన్ని ఆడంబరాలను తొలగించి నగదు కింద మార్చుకోవడం మొదలెట్టాడు. 

సజ్జన్ దగ్గర పనిచేసోన్న అక్కాంటింటు ఇల్లు చూని వచ్చాడు, దాని 

కిమ్మతుకూడా ఉజ్జాయింపుగా మదింప్పువేసాడు. ఏమా|తం ఆలస్యం చేసినా 

ఆంత మంచి అస్థి చెయ్యిదాటిపోయేలా కనపడింది. మహీపాల్ విమర్శలకు 

సమాధానం చెప్ప డానికి సమావేశం యేర్చాటు చేయడంలో కాలహరణం 

చెయ్యక ఆసువ।తి భవానాన్ని కొనడానికి ఆతను ఎక్కువ ఉత్సాహంగా 

వున్నాడు. మహీపాల్ కక్కిన విషానికి ఈ పని ఆమృతవాక్కులా మౌనంగా 

పనివేస్తుందని అతని ఆలిపాయం. 

తన అభిమానులకే యిచ్చిన యీ జవాబులో తనకు నిజంగా ఎంత 

విశ్వాసం వుందని సజ్జన్ ఆలోచించాడు. మనం మనల్ని కాపాడుకొవడానికి 

ఎంతో అందమైన యోచన చేస్తాం. మళ్ళీ ఆసాకూ ఈసాకూ చెవ్ప్ పాతదాని కే 

ఆంటి వెట్టుకుని వుండడం మామూలు. మన మనోఖావాన్ని సరిగా గు ర్రించక 

దానివల్ల అనవసరమైన గుంజాటనల్లో ఇరుక్కుంటాం, నిజంగా _పజాసంక్షేమం 

కోసమే సజ్జన్ ఇదంతా చేస్తున్నాడా ? తన (కమకు (పతిఫలంగా క్రీర్రి కండూ 

తిని కోరడంలేదూ ? చితకళ సాధన కన్న సాంఘిక కార్యక రగా వుండి 

తర్వగా కీరిని సంపాదించవచ్చు నన్న భావం తనలో లేదా? 

మేఘాల్లా (ప్రశ్నలు అతని మానసిక ఆకాళంమిద ముసురుకోసాగాయి. 

(పతి ఓక విషయాన్ని తాను ఇదమిత్సంగా తేల్చలేక పోతున్నాడు. (పజల 

సంకేమమా కాదు తనకీ కీ ర్తికావాలి. యళస్సుకోసం చిత కళను ఒదిలి 
వూర్వీకులు సంపాదించిన లక్ష్మీఐలం మీద తాను నాయకుడు కాలేదన్నది నిజం, 

ఇదె అంతా తన జీవితంలో ఆనుకోకుండా (ప్రయత్నించకుండా జరిగింది. ఏ 

సమస్యలకు నమాధానాలు వెతకాలని తాని సందుల్లోకి వచ్చాడో, ఏ భారతీయ 

సమాజం ఊచ్చైళ్వర్యాల చిహ్నాల్ని పరికిద్దామని ఆతనిక్క_డికి వచ్చాడో అది 
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అబద్ధంకాదు తన వృదయంలోని జిజ్ఞాన, పరవళ్ళు తొక్కుతూన్న ఉత్సాపాం 
తవను అక్కడికి రావడానికి (పేరేవించాయి. కులీనుల మధ్యవుంటూ 
ఆ (ప్రళ్నకు సమాధానం వెతకలేడు. వాళ్ళను వదిలి మామూలు జనసామాన్యం 

మధ్యకు వచ్చాడు. తన కార్య దీక్ష పర్యటనాషప్రవృత్తి తననిక్కడికి 
లాక్కొచ్చింది. నిజం చెప్పాలనదే తాను ఇంతవరకు వూర్తిగా _పజా 

సామాన్యంతో, దరిదనాయణునితో కాదాత్స్యంపొంద లేద, ఆయినా వాళ్ళంటే 

ఆతనికి జాలిలేస్తోంది. అందువల్లనే తన సాంఘిక కార్యకలాపాలు కేవలం 

(పకా సంకేమం అనే భావనతో ఉ దీపం కాకపోయినా యశస్సుతో కూడా 

పూరిగా భావసమైక్యత పొందలేదు. కీర్తికంటే చిత్తకుద్ధితో [పజలకు మేలు 

చేయాలన్న భావన ఎన్నోపాళ్ళు ఎక్కువగా వుంది. పనుల్లో మునిగి తేలు 
తోందే కీర్తి కండూతి ఆనే భావమే తనలో లేనట్లు కనపడుతూంది, మరెడే 
తనంటే మహీపాల్కి ఉకోషం ఎందుకు ? లాలా తానకీశరణ్ మీద పగ 

తీర్చుకోవడానికి తానూ ఒ సమావేశం వెట్టాలన్న యోచన ఆతనికి ఇప్పటికీ 
ముష్షమే అన్న విషయం సత్యంకాదా ? తను ఇల్లు చూడ్డానికీ వెళ్ళడం ఆవసరం 

కాకపోయిన పక్షంలో ఏకొద్ధి వ్యవధిదొరికినా ఈ విషయం గురించి (శర్దగా 

ఆలోచించేవాడే నన్న వాస్తవికతను తోని రాజనలేక పోయాడు సజ్జన్ " 

49 
ఇరవై వేల రూపాయలకు సజ్జిన్ యిల్లు కొనేసాడు. ఆసుప తికి కావల 

నిన సాధన సామగి ఇంకారాలేదు. అయినా అంతవరకువేచి వుండడం ఎందు 

కని ఓ డాక్టర్నీ లేడీ డాక్టర్నీ, ఆయుర్వేద వైద్యుణ్ణి, హకీమునూ, వోమిమో 

పతి డాక్టర్నీ నియమించాడు సజ్ఞన్. వీళ్ళుకాక నగరంలోని మరో పెద్ద 
డాక్టర్నీ, డాక్టర్ షలానెంగునీ వారానికి రెండుసార్లు సలహా యిచ్చే నిమత్తం 

రావలనిందిగా కోరాడు. తన |పాక్తీసులో ఇంచు మించుగా సగంథాగం వదులు 

కుని (పతిరోజూ సోయంత్రం వోస్పటల్ కీ వప్రానని వాగ్గానం చేసింది. డాక్టరు 

షీలా, ఆమె సంసిద్ధతను చూసీ సజ్జన్, కన్యా ఇద్ధరూ వుప్పొంగిపోయారు. 
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లోషధాలయం, (పనూతి గృవినిక్తీ కావలనీన సామాన్లూ, మందులూ వాటే 

కొనుగోలంతా కర్నల్ ద్యారా ఇరుగు తోంది. 

డాక్టరు షీలా సగం ప్రాక్తీసును మానుకుని హాస్పటల్లో, ఉచితంగా 
సేవలేయడానికి ముందుకొచ్చిందన్న వా_గ్రను సజ్జన్ చాలా పెద్ద తరహాలో 
[వచారం చేసాడు, నగరంలోని దినప తికలన్నీ ఆ వార్తను [పచురించాయి. 

షీలా గురించి (పరారం చేస్తూ ఆమె పభ్యాతిని వ్యావింపజే యడంలో సజ్ఞన్కు 

వ్యక్తిగత స్వార్థం ఏమీలేక పోయినా ఈ సాకుతో మహీపాల్ మీద ఎదుర 

దెబృతీయలన్న భావం మాకం సజ్జన్లో లేక పోలేదు. ఆ విధంగా సజ్జన్, 

మహీపాల్ని రెచ్చ కొట్టాలను కన్నాడు. 

మహీపాల్ నిజంగానే రెచ్చి పోయాడు. తన విరోధుల కృంవులోకి 
షీలాను లాగి నంఘంలో అమెకూ తనకూ వున్న అనుచిత సంవింధోన్ని 

(సణరికు మళ్ళిజ్ఞాపకం చేని తన (వతివ్షను మరింతగా దిగజార్చాలని సజ్జవ్ 

చూసోన్నట్టుగా మహీపాలట్ కు తోచింది. సజ్జన్ అంటే అతనిలో మరింత ద్వేష 

భావం కలిగింది. చాణక్యుని సిగలా అతని మనసు మాటిమాటికి విడిపోనారం 

భించింది, పుట్టిల్లు రాచరిక సంస్కారం మహీపాల్ నరాల్లో అలలు అలలుగా 

లొంగి పవహింపసాగింది. సజ్జన్ని అణగ దొక్కాలి, అతని మీద వేటకుక్కల్ని. 
వదలాలి, వుప్పపాతరేని రాక్ళువిసరాలి, చెట్టుకు వేళాడ దీని కింద మంట 

వెట్టాలి, లక్షల విలువచేసే అతని ఐశ్వర్యానికి నిప్పంటిదాలి అన్నంత కోవంతో 
అట్టుడికి పోయాడు మహీపాల్. నజ్జన్ మీద వుండే ద్వేవం వుండివుండి ఆకత్తీ 
ఆవేశంతో కుదుపడం మొదలెట్టింది. సజ్జన్ని నిలుచున్న పళాన చీల్చి పారెయ్యా 

లసవించింది. షీలా మీద కూడ అతనికి అగహం వచ్చింది. తనకు విరోరి 

అయిన సజ్ఞన్' పంచ వేరుతుందా ? ఇదేనా నిజమైన వేగా? 

ఇంట్లో వెళ్ళి సన్నాహలు చురుకుగా సాగుతున్నయి. కకంతల తండి 

తరపు వాళ్ళూ, మహిపాల్ రెండో దెల్లెలూ, ఆమె విల్లలూ అందరూ 
ముందే వచ్చారు. తన బంగళాలో ఓ భాగాన్ని పెళ్ళి నిమి త్తం భాశిదేయించి 

యిచ్చాడు, సేఠ్ రూప్రతన్. పెళ్ళిసామానంతా ఆక్కడికిమోసు కెళ్ళుతున్నాడు. 
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ఇల్ల ౦తౌ పెళ్ళీసందడిీ, హడాసన్పడీతో ఆర్భాటంగా పంది. ఒక్క- మహీపాల్' 

మాతం మనస్సులో పెరుగుతోన్న దుగ్గతో సతమతమౌతూ మనకళ్శాాంతి 

లేకుండా తిరుగు తున్నాడు. ఎలాగైనా సజ్జన్కీ పెద్ద నష్టాన్ని కలిగించాలవి 

అనుక్షణం ఆలోచించసాగాడు. ఏ ఉపాయం ఆతనికి తోచడంలేదు. ఎప్పుడూ 

చూచినా చిరచిరమంటూ కనివిస్తాడు. పొద్ధుపొడి సే చాలు కారు తీసుకుని 

రూప్రతన్ దగ్గరకో, రాజాసా హెబ్ వద్దకో ఏ మంగతిగారిదగ్గరకో ఉపమంశ్రి 

గారి దగ్గరకో చివరికి ఏ కొద్దిపాటి పరిచయం వున్న వ్యక్తి ఆయినా సరే 

ఆతని మీద వాలడం, బాతాఖానీ కొడ్తూ కొడ్తూ మధ్యలో సజ్ఞన్ [పస క్రీ తెచ్చి 
అతల్జి ఆడిపోనుకోవడం మినవో ఆతనికి వేరేపని కనబడ్డం లేదు. కమ్యూనిస్టు 

భార్య మాటలు విని (పజా సంకేమం పేరిట సంఘాన్నంతా కమ్యూనిస్టుగా 

మార్చాలని ఎత్తు వేస్తున్నాడనో, రాతిళ్ళు ఆతని ఇంట్రో కమ్యూనిస్టు పార్టీ 

నమావేశాలు జరుగుగుంటాయనో, లేకపోతే భార్యా భ రలు ఇద్దరూ చరిత 

హీనులనీ భ_ర్తగారి ఆకలి తీర్చడం కోసం మంచి మంచి అమ్మాయీలను 

సరఫరా దెయ్యడమే కన్య మఖ్య లక్ష్యం అనో రకరకాలుగా లేనిపోని పుకార్లు 

లేవదీస్కీ ఎవరై నా ప్రమాణం యేదని అడిగితే నేనే ఇవన్నీ స్వయంగా చూసా 

ననీ, నజ్ఞనే నాతో స్వయంగా ఈ సంగతులన్నీ చెప్పాడనీ, మహీపాల్ 

రోజుకో రకంగా [ప దారం చెయ్యడం మొదలెట్టాడు. సజ్జన్ పన్నుతున్న ఓ 

పెద్ద కుటలో బావా రామ్జీని పావుగా [(పయోగిన్తున్నాడ, ఆతనందే సంఘం 

అ_పమ త్రతతో వ్యవహరించాలని హెచ్చరిక చేసేవాడు, ఇల్లూ ఇల్లాలు, ఆకలి 
దప్పులూ అన్నీ మరిచి సంకేమం అని చెప్పి వుదయం నుంచి సాయ (తం 

వరకు సజ్జన్కి వ్యతిరేకంగా విష[పచారం చెయ్యడమే పనిగా పెట్టుకున్నాడు 

మహీపాల్, రాజాసాహెబ్గారి జీవిత చరిత రాస్తానని ఆయనకు కూడా ఆశ 

పెట్టాడు, వేద వేదాంతాలు అన్నీ నాకు తెలుసు ఆంటూ తన పాండిత్య 

పదర్శన ద్యారా ఆయన మెప్పు సంపాదించడానికి (పయత్నించాడు. 

పెద్దమ్మ ఇంట్లో కన్య నిర్వహ స్తోన్న పాఠళాలను ఎత్రివేని దానిస్థానే ఓ వేద 

పాఠళాల పెట్టమని సలహా ఇస్తూ ఆందువల్ల మన భారతీయుల్లో మతం, ధర్మం 
అంటే శద్దాసక్తులు వెరుగుతాయనీ అప్పుడు విలీషణుల్లాంటి కామేడ్ సజ్జన్ 



(పభావం నుంచి సంఘాన్ని కాపాడవచ్చని చెప్పాడు. లాలా జానకీశరణ్ దగ్గిర 
కెళ్ళి రాజాసాహెబ్ గారి చేత ఏదైనా పటివ్షమైన సంస్థను స్థాపింది సజ్జన్ 

పధకాన్నంతా ధ్యంసం చేయాల్సిందిగా బాగా ఎక్కి ంచేవాడు. వార్డులోని 

ముఖ్యుల ఇళ్ళల్లోను (పత్యేకించి లాలా జానకిశరణ్ ఇంట్లోనూ గూఢ చారుల్ని 

సజ్ఞన్ నియోగిన్తున్నాడని చెవ్చి వాళ్ళందరినీ భీతావహులగా చేయడానికి 
(పయత్నింబాడు. సజ్జన్ ఇక్కడ వుంది ఏ సజ్ఞనుని (పతిష్టా నిలబడజాలదని 

ఖచ్చితంగా ఢంకామీద దెబ్బకొట్టి చెప్పాడు, 

కాలికి బలపం కట్టుకుని నిదాహారాలు మాని మహీపాల్ చేసిన కృషి 

ఫలితాల్ని ఇచ్చింది. శకుంతల పెళ్ళి మూలంగా మహీపాల్ ఈ మధ్య రూప్ 

రతన్ ఐబంగళాలోనే వుంటుంన్నాడేమో సమయం దొరికినప్పుడెల్లా రూప్రతన్ని 

ఎగదోయడానికి ఆవకాళం లలి స్తోంది. నూరిపోయగా పోయగా సేర్ రూప్ 

రతనస్లో నిది స్తోన్న ఒక మహత్ కాంక్షను లేపడంలో మహీపాల్ కృత 

కృత్యుడు కాగలిగాడు, ఓ మహోద్యమాన్ని లేవదీ సీ రూప్రతన్ (పభుత్వం 

మం తివర్గరంలోకి తీసుకోబడతాడని మహీపాల్ వేసిన మంతం బాగాపారింది. 
తథాసు ఆన్నాడు. రూప్రతన్. కావలసిన వ్యూహం పన్నమని ఆజ్ఞా ఏంచాడు 

మహీపాల్ని పది మంది వడ్డీ వ్యాపారస్తులు కలిసి ఓ నహకార సంస్థను 

యేర్చాటు చేస్తారు, వాళ్ళ సహాకార బ్యాంకుల అర్థిక సవోాయంశో కుటీర పరి 

(శ్రమలు స్థావిస్తారు, ధార్మిక వాతావరణాన్ని కల్పించి కీరనల ద్వారా 

పురాణ కాలక్షేపం ద్యారా ధర్మ _పవచనాల ద్యారా భారతీయత ఆంటే ఏమిటో 

నాలుగువె పులా ముమ్మరంగా (పచారం చే స్తారు ఈ పథకాన్ని (పారంభించే 

ముందు విశ్యళాంతిశోసం ఓ మవో యజ్ఞాన్ని చేని పజల్లో భక్తి (ళద్ధలు 
పెరిగేలా చేయడం జరుగుతుంటి. రాజాసాహెద్, సేర్ రూప్రతన్ ముఖ సంగా 

చెవ్పిన ముక. ల్ని జోడిస్తూ ర్యాతికిరాతే ఒక పణాళికను తయారు చేశాడు 

మహీపాల్. 

రెండు రోజుల తర్వాత విక్టోరియా పార్కు లోనూ, చౌకులోను పెద్ద 

బహిరంగ సభకు రాజాసాహెన్ స్యయంగ ఆధ్యతత వహిసారనీ పుర పముఖు 
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లంతా దానిలో పాల్గొని వీళ్ళు పారంఖించలోయే పథకల గురించి తమతమ 
ఆలి పాయాల్ని వివరిసారనీ ఆ _పకటనలో వుంది, 

వెద్దమ్మకి అప్పుడు చాలా సు స్తీచేని (పమాదన్థికిలో వుంది. ఆమె 

బతుకు తుందన్న ఆశ లేదు. తను మరణించిన తర్వాత రాజాసాహెబ్ కానీ 

ఆతని సవతి కొడుకులు కానీ [కియకర్మ సరిగ్గా జరివిస్తారో లేదో అన్న 
అనుమానంతో (బతికివుండగనే అన్నీ జరివించు కుంటోంది, పెద్దమ్మ ఆమెకు 

సంబంధించిన బాధ్యత యావత్తూ సజ్జన్ కన్యల మీద వచ్చిపడింది. 
వాళ్ళిద్దరూ ఆమెకు కొడుకూ కోడలి మాదిరిగా ఆవులయారు. 

సజ్జన్, వనకన్య ఆంటే పెద్దమ్మ ఎంత అనురాగం వెంచుకుందంటే ఓ 

రోజు కన్నోమల్ మనవడి భార్యను విలిచి తను ఇసానన్న వంద తులాల 
నగలు ఆమెకు ఇస్తూ “నువ్వు వేరే కులందానివై నా నాకు కోడలయ్యావు గనుక 

సీకు ఇచ్చేసున్నాను. నాకు నువ్వే సీవలు చేసున్నావు. చివరికి నువ్వే అక్కర 

కొద్చావు” అని ఆంది. కన్యకు వంద తులాల బంగారం ఆయితే ఠవీమని 

ఇచ్చింది కాని అమె చేతి నీళ్ళు మాతం తాగడానికి అభ్యతరం చెప్పింది 

వెద్దమ్మ, ఇంగ్లీషు వందులు తీసుకోవడానికి స్పష్టంగా నిరాకరించింది 

పెద్దమ్మ దగ్గర యిరవె నాలుగు గంటలూ కాచుకూర్చూనే నిమి త్రం సజ్జన్ 

తన దగ్గరున్న ముద్ధరి నౌకర్లను నియమించాడు ర్యాతివేళలో సజ్జన్ కానీ కన్య 
కానీ ఎవరో ఒకరు తప్పనిసరిగా అమె దగ్గర వుండేవారు. వెద్దమ్మ 
యిష్ట (వకారం యేయే దానాలూ, ధర్మాలూ, చెయ్యాలో అవి అన్నీ జరివ 

స్తున్నాడు. 

చౌకులో రాజా సాహెబు ఆధ్యక్షతన మీటింగు జరిగినరోజే వెద్దమ్మ 

యింట్లో పదమూడోరోజు [కీయాకర్మ సంతర్పణా జరిగాయి. అసలే తీరిక 

లేని సజ్జిన్ వనకన్యకు ఈ (కియా కర్మలు కూడా జరివించాల్సి వచ్చేసరికి 

బొత్తిగా తీరిక లేకుండా పోయింది. వాళ్ళకు సాయపడేందుకు కర్నల్ కూడా 

తయారయ్యాడు. సజ్ఞన్కీ మహీపాల్కీ మధ్య బాగా చెడినందుకు కర్నల్ 

ఎంతగానో బాధపడ్డాడు. ఈ వియంలో అతను మౌన(వతం పాటిస్తూ ఇద్ధరికీ 
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పనులు మాతం దేసివెదైవాడు. కళ్యాణి యింటికి వస్తూపోతూ వాళ్ళశేమీ 
కావాలో కనుక్కొాంటూ నుర్యేమార్గాన్ని అవలంబించాడు కర్నల్ మహీపాల్ని 

ఆతను కలుసు కునేవాడు. పని పొరపాటున కూడా సబ్జన్ విషయం ఆతని 

మందు ఎ_ల్తేవాడు కాదు. కర్నల్ కలినినపుడెల్లా మహీపాలే సజ్జన్ _పసక్తి 
బలవంతంగా తెచ్చేవాడు. “గూడుమహీపాల్, ఇది మీయిద్దరి- స్వవిషయం ఇద్దరు 

విజ్ఞులమధ్యపోటీ మధ్యలో నాకెందుకు? ఈ విషయం గురీంచి మళ్ళీ నా దగ్గర 

చర్చించకు” ఆంటూ కర్నల్ వాళ్ళ గొడవలో తనకు నంబంధం లేదని స్పష్టం 
చేసాడు. సజ్ఞన్ అయితే మహీపాల్ (ప్రస_క్తే తెద్చేవాడు కాదు కర్నల్తో. 
మహీపాల్ కర్నల్కు చాలా పాత మితుడు. ఆసలు కర్నల్తో సజ్జన్కీ 
పరిచయం మహీపాల్ డ్వారానే కలిగింది. 

ఆరోజు సాయం[తం విక్లోరియా పార్కులో గొప్ప ఐహీరంగ సభ 

జరిగింది. సభలో _పసంగిస్తూ మహీపాల్ మర్యాదను కూడా ఆత్మికమిందాడు 

సజ్జన్ తనకెంతో సన్నిహితుడని వుపన్యనిసూ “ఆతను చాలా స్వార్థపరుడని 

నిరూవింతడానికి (పయత్నించాడు. సజ్జన్ మొదటి నుంచి ఎంతో స్వార్గపరా 

యణుడు. ఆత్యాళలు కరి వ్మ ౫. డబ్బు బవంతో తన విమర్శకులందరికీ వెద్ద 

పెద్ద విందులు ఇచ్చి వాళ్ళచేత వౌగ డలు అందుకుని కీర్తి గడిందాడు. 

అతనిలో కళా పరిజ్ఞానం తక్కువ. గారడీలు ఎక్కువ. ఆడ్డదారిలో వేరు 
(పనిద్ధులు పొందాలని చూస్తున్నాడు.” ఆంటూ వమోమే ఆవాకులు చవాకులూ 

పలికాడు. ఐహిర౦గ౦గా ఆతను చేసన ఆరోపణలకు అతని మీద చట్టరీత్యా 

చర్య తీసుకోవచ్చు. మొహంజోదారో, శివుడూ, వేదాలూ, చరిత, సాంఘిక 

శాస్త్రం అలా ఎన్నో విషయాల మీద మాట్లాడుతూ అవన్నీ సజ్ఞన్ని విమర్శించ 
డానికే ఉపయోగించాడు. తన గంటసేపు వుపన్యాసంతో సభికుల్ని మం[త 

ముగ్గుల్ని చేసాడు. మధ్య మధ్య ఆవకాళాన్ని కలుగజేసు కుంటూ విషం 

క్రక్కాడ. ఈనాటి సాయం కాలం జరిగిన బహిరంగ సభ నిజంగా మహిపాల్ కి 

ఎంతో చరి తాత్మకమైం?. లక్షలకు అధిపతి అయిన సజ్జన్ని ఆతను సరాలు 

చేశాడు. లశ్షీకటాక్షం చేత నజ్జన్ మహా పురుషుడిగా చలామణికా గలిగితే, 
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ఎరువు తెచ్చుకున్న ఐశ్యర్యబల౦తో వహీపాల్ కూడా మవో వురుషుడూ అని 
వంచుకో గెలడు. మహో వురుషత్యాన్ని బహిరంగంగా చాటుకునే ఆక్షణంలో 

తన్ను తాను మరిచి, పరిసరాల్ని మరచి మహీపాల్ సజ్జన్ కి వ్యతిరేకంగా 

బహిరంగంగా చట్టవిరుద్ధమైన ఆరోపణలు చేసాడు, 

ఆ ఉపన్యాసం వినగానే సజ్జన్ అభిమానులకు రోషం ఆగవాం కలి 

గాయి. ఒక వెద్ద "పెట్టుబడిదారీ వర్షం సంఘటిత మై నేలలో వేళ్ళు కూడా పూర్తిగా 

పాతుకొనని మొక్కను మెదట్లోనే తుంచేయాలని చూస్తున్నారు. మహీపాల్ 
దురుసు తనానికి సజ్జన్, వనకన్యా ఎంతగానో బాధపడ్డారు. డాక్షర్ షలాన్వింగ్ 

ఆయితే ఆ వార విని ఏడ్చింది. వ్యవహారాన్ని వకీలుకు అప్పగించాలని నిశ్చ 
యించు కున్నాడు సజ్జన్ మూడో రోజు సజ్జన్ వకీలు పంవిన రిజిస్టరు నోటీసు 
మహీపాళ్ కి ఆందింది. ఆ తరుణంలో కర్నల్ వెళ్ళి వనుల సందర్భంగా సేర్ 

రూప్రతన్. బంగళాలోనే వుండడం తటస్థించింది. మహీపాల్ ఉక్రోషంతో 

"నేను కూడా చూసాను ఆంటూ చిందులు తొక్కాడు. 

"చూడు మహీపాల్, నీ వుపన్యాసం విని నీవ్యు శెవిన్పట్లు తలవూప 
డానికి నేను జనసామాన్యమంక మూర్యజ్జి కాను. పాపం శకుంతల పెళ్ళని 
చెప్పి ఇంత వరకు నోటికి తాళం వేసుకొని కూర్చున్నాను. కాని ఇప్పుడు నోరు 

విప్పక తప్పనిసరైంది గనుక నోరు విప్పి తున్నాను. ఇట్టి పగిస్టితుల్లో సజ్జన్ 
నీకు వ్యతిరేకంగా చట్టరీత్యా చర్య తీనుకోవడం న్యాయబద్దమెందే. నువ్వు ఓడి 

పోతావు కూడాను. జైలు కెళ్ళడం లాయం. నీకు సహాయం చేస్తామంటూ ఈ 

పెద్ధ మనుషులు వస్తున్నారే వాళ్ళ వర్రయే మీ కాదు, కేసులో నువ్యెలాగై నా ఓడ 

తావ అంటూ కర్నల్ చీవాట్లు పెట్టాడు. కళ్ళాజీకి కూడా జరిగినదంతా 

వివరించిచెప్పాడు కర్నల్. తన భార్య కర్నల్ ల ముందు తాను చేసిందే న్యాయం 

అంటూ వెడ్డ పెద్దగా ఆరుపులు ఆరిచాడు వహీపాల్ సజ్జన్ చరి తహీనుడని 

వర్ణించాడు. ఆలా మహీపాల్ పేలుతోంటే కర్నల్ కి కోపం వచ్చింది. “నువ్వు 

కూడా కడగిన ముత్యానివి కాదుగా. ఇతరుల మీద బురద చల్లి నువ్వేనిన 

ఎత్తుకు నువ్వేమురిని పోతున్నావు. సాశుల కింద ఒకవేళ సజ్ఞన్ నన్ను విలిచిన 
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పక్షంలో తప్పక పెడతాను. నాకు తెలిసినంత వరకు డాక్టరు షీలా కూడా 

ఈ పరిస్థితిలో నీకు విరుద్దంగానే సాక్ష్యం ఇ న్తుందను కుంటాను. న్యాయానికి 

ఆమె ఆలా ఇన్వాలి కూడా” ఆంటూ దులివి పారేసాడు మహీపాల్ని. 

“ళోండి, పోండి మీరంతా కట్ట కట్టుకుని పోండి* అంటూ గద్దిం రాడు 

మహీపాల్. ఉదేకంలో ఒళ్ళు మరిచి తాను కూర్చున కుర్చీని ఎత్తి నేలకేసి 

కొట్టాడు. ఒకచేయి విరిగింరి. విక్టోరియా కాలం నాటి నుంచి నగిషీ పనితనం 
వున్న కుర్చీ విరగగానే ఆది సేఠ్ రూప్రతన్ సామాను ఆన్న సంగతి జ్ఞాపకం 

వచ్చింది. అంతే వెంటనే తగ్గిపోయి గొణుగుడు మొదలెట్టాడు. 

= క్యయనకు మతి పోయింది. మీరెనా సజ్జన్ అన్నగారికి మా విల్లల 

ముఖాల్ని చూసైనా వూరుకొమ్మని నముదా యించి చెప్పండి కళ్యాణి కర్నల్ని 

వేడుకుంది. 

కర్నల్. కన్యా, సజ్జన్ ల మధ్య మాటలు జరిగాయి. చట్టరీత్యా మహీ 

పాల్ మీద చర్యతీసు కుంటానన్న తన నిర్ణయానికి తిరుగు లేదంటూ “చూడు 

కర్నల్, ఇడి నా స్యంత విషయం కొదు. నా ట్రస్టుకు సంబంధించి ఆతను 

ఏవేవో అన్నాగు. నేను కిమ్మన కుండా వూరు కుంటే ఆవన్నీ నిజమని (పజలు 

నమ్ముతారు. నా _టన్టు కే దెబ్బ=* నా సంస్థకోస మైనా మహీహాల్ ని శిక్షించి తీరాలి. 

నవ్వు కూడా నా వైపు సాక్ష్యం శెప్పాల్ని వుటుంది. మా ఇరువురిలో నువ్వేమి 

ఐలహీనతాలు చూసావో అవి ఆనస్నీ చెప్చాల్. నువ్వు నా మీద అభిమానం 

చూపమని నిన్ను కోరడం లేదు, నాకు న్యాయం కావాలని మ్యాతమే కోరు 
తున్నాను" అన్నాడు స సజ్జన్. సూతాం౪ జన ఆకు ఇషుం ంచిలేచి వెళ్ళిపోయాడు, 

సజ్ఞణ, 

బహిరంగ సభలో జరిగిన దంతా రిపోర్టు రూపంలో పెద్దమ్మకు ఎవరో 

చెప్పారు రాధూ కృష్ణుల వెళ్ళీ, ఆతర్యాత తాను అతికి వుంతగానే తన (కొద్ద 

శర్మను జర్సించుతూ దానాలూ, ధర్మాలూ ఇడొన్న చెద్దమ్మ మంచం దగ్గిర 
ee హన ఇ సళ ఖై మ న్ అందరూ నాదేశం అవడం జకునుతోంది. గోకుల దాంరాలోని పూజారి, కీర 

నీ అలన 

త్య శ్ర4॥ 



నలు పాడే ఆమె, సరస్వతీ “దాయిోీ, థీన్నా, నందో, నందో తల్లీ, తార, చిన్న 

కోడలూ, ఇ=కా ఆ వీధిలోని మరికొంత మంది ముసలీ ముతకా పెద్దమ్మ 

మంచం దగ్గరకు రోజ:తా వస్తూ పోతున్నారు. వెద్దమ్మకు జర పకోపం 

ఎక్కువగా వుంది. మధ్య మధ్య తెలివి కూడా తప్పుతోంది. తెలివిలోకి రాగానే 
చుట్టుపక్కు.ల చేరిన బాళ్ళనుచూన్తుంది మశ్ళీకళ్ళు మూసు కుంటుంది, వాశ్లెదై నా 

అడిగితే ఆ అనో ఊహూ. ఆనో జ౫బు కూడా చెప్పతుంది. కం పెనీ బాగ్లో 

మీజంగు "ెట్టించి రాజాసాహెబ్ సజ్జన్ని నానా మాటలు ఆన్నాడసీ, ఆయనా 

లాలా జాసకీశరణ్ ఇద్దరూ కలని వెద్దమ్మ మేడలోంచి సజ్జన్ని బయటికి 

గొంటించి అక్కడ వేరే పాఠళాల పెట్టాలని అను కంటున్నారని ఆమె చెవులో 

పడింది. ఆంత తీవ జరరంతో బలహీనంగా వున్నా. ఆవిషయం వినగానే 

వెదమ్మ “అలాగా” అని పళ్ళుకొరికందీ. జీవితాంతంవిషాన్ని దాచివుంచిన ఆమె 
నాలుక విషాన్ని కక్కడిం మొ లెట్టింది. రెడు విడికెళ్ళు బిగించింది. మెడ 

నరాలు పొంగాయి. కోధంతో ముఖం వికారంగా తయారై ఆది. మనసుతో 

మొగుణ్ణి ఓద్రిపొనిందె ఉదేకం అమె ఆరోగ్యాన్ని కొంఠిపాగు చనిలది. 

ఆమె తెలివిశద్చింది. | 

ఆరో జు సాయం[త నండోను ఇంటికి వళ్ళకుండా ఆవింది వెద్దమ్మ. 

మూడు గంటల పాటు పెద్దమ్మ చూసే బాధ్యత తారకు అప్పగించి డాక్టర్ 

షీలాస్వింగుతో కలని సందులో సింసిందే ఇళ్ళల్లో విలల్నీ తల్పుల్నీ వాళ్ళ 

ఆరోగ్యా” పరీక్షించే “మిత్రం టికి వెళ్ళింది. కన్మతారను కొంచెం దూరంగా 

వుండమని నందోను దగ్గిగగా వికిచి ఆమెతో మెల్లిగా ఎదో అన్నది వెద్దన్ము 

నందో ముఖం మీద ఏదో మర్యం తొణికిస లాడింవ. దీపాలు వెట్టగానే విల్ల 

వాణి తీసుకుని ఇంటికి వెళ్ళ మంది పెద్దమ్మ తారను పిలిచి. పెద్దమ్మకు సేవ 
ల (a) టి 

చేయడాని 3 వచ్చిన తార ఇందుకు ఆ-గీకళలంచక పోయినా ఆమె ఆగ హానికి 

భయపడింది, “ఆమె ఎపేేది విను. నెనునా,నుగా ఆమె దగ్గర” అంటూ 

నండో తార: నచ్చ చషింద్. సరే. తాన ఏ ల్రవాజ్ణీ ఎత్తుకుని మారుమాట్టాడ వ 

కుండా ఆక్క ణు. చి వెళ్ళి సోయి యంతికీ పిల్లవాడు వెళుతోంటే నీరసంగా వ 
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చెయి ఎత్తి పెద్దమ్మ దగ్గరకు రమ్మమని చనైగచేసింది. ఆమె మొఖం ఆంతా 
వాత్సల్యంతో నిండి [పళాంతంగా వుంది, వాణ్ణి తీసుకొని తార పెధమ్మ 

మీదకు వంగింది, ఆటలాడుతోన్న పిల్లాడు తన చేతిని సాచి వేడిగా వున్న 
వెడ్డమ్మ అరచేతి మీద వుంచాడు. ఆతని చేతుల్నీ, చెంపల్నీ, తలనూ అప్యా 

యంగా నిమిరింది పెద్దమ్మ. రుగ్మత తెలపుతోన్న ఆమె ముఖంలో చిరునవ్వు 

విరినింటి, వీల్ల చాణ్లి తీసుకుని వెళ్ళిపొమ్మని సె గచేనింది పెద్దమ్మ, ఆమె వెళ్ళ 

గానే ఆటువె పున్న తలుపుకు గొళ్ళెం వేసి వచ్చింది నంవో. తలగడ కింద 

వున్న ఓ పొట్టాన్ని తీయమని నందోకు చెవ్పిండి వెద్దన్ము. పొట్లంవివ్పి దాన్లో 

న్న రెండు పదిరూపాయల నోట్రను చూవించి తక కొంగున ముడివేసుకుంది 

నందో. మెట్లు sand “దుప్పటి కప్పుకుని ఇప్పుడే వస్తాను. చిన్న 

కోడలిని ఇక్. డ్ కూర్తో బె డతాను. సీ కోడలు ఈలోపు వచ్చే పక్షంలో 

ఆమెను వనక్కు పంవిం వ చిన్నామె- ఇ: కనేనై తే వుండనే వంటిని” 

అంది నందో. 

సుమారు ఎనిమిది గంటలకు వనకన్య వళ్ళింది. చిన్నామె ఆక్కడ 

కూర్చునివుండి. వెద్దమ్మకు ఆప్పుడే కున త్తు పట్టి=డి నవల చదువుతోన్న చిన్నా 

విడ పు నకం మూసేని పెద్దమ్మ పరిస్థితి చెన్పింది కన్యకు. నందో కన్యను 

వెళ్ళిపో మ్మననిని త ఎకు ళు న w= సపురరడ కూడా ఆమె డేకు దీ 

“ఎందుకని? ఏమిటీ సంగతి” ఆని ఆడీగిండి కన్య. 

కల్ 
గం , 

కష! ry Cee | గా ఎవరిమీదకొ మంత |పయోగం చేసేలా వున్నారు. 

రు” ఆంటూ మూతి ఆడోలా పట్టి చిన్నామె చెప్పింది, 

పదమ 
0 

న్్ ఆందుకనే వె వెళ్ళిహామ 

“అదంతా తమాషాగా వుందే" ఇటువంటి పరిస్థితిలో ఏదో వంక వెట్టి 

ఆమె అయాసపగగానికీ సుతారామూ నే నేను ఒప్పుకోను, నేను వెళ్ళను” అంటూ 

భీష్మ ంచింది కన్య 

కొద్దిసేపు ఇద్ద రూ పచ మాతే మాట్లాడుకున్నారు. ఆంతలో పెద్దమ్మకు 

మెలకువ వచ్చింది. వెంటనే ఆమె లపై చేయి వుంచి ఆరోగ్యం ఎలావుందని 
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ద్ని 

౪ $౧3ది కన్య. ఆమె భుజాన్ని చేతితో ఆప్యాయంగా తాకుతూ "బాగున్నాను. 

అ వెళ్ళమ్మా” అని ఆంది వెద్దమ్మ- 

“నేను మిమ్మల్ని విడిచె్ళలేను. ఆయన నన్ను కోప్పడతారు" అని 

సమాధానం శెవ్పింది వనకన్య. 

*నా మీద ఒట్టు. నువ్వు వెళ్ళిపో” ఆంటూ ఆమె  నౌకర్ణను కూడా 

తీసుక వెళ్ళమని ఆజ్ఞావించిండి పెద్దమ్మ. 

తాను ఎంతకాదని బతిమాలినా పెద్దమ్మ ఒప్పుకోవడంలేదు. అలాంటి 

పరిస్థితిలో వెళ్ళడం తప్ప వేరే గత్యంతరం కనపడలేదు. అసలే పెద్దమ్మతో 

ఎవరూ వాదించలేరు. ఇప్పుడు ఎక్కు వగా మాట్లాడ కూడదాయె చిన్నా విడకు 

ఏమేమి చెయ్యాలో అన్నీ వివరంగా చెవ్పి నౌకర్తను తీసుకుని అయిన్టంగానే 

కన్య వెళ్ళిపోయింది. 

రాతి సుమారు పదకొండున్నరా.__ పన్నెండు గంటల [(పాంతంలో 

ముంగిట్లో సామానంతా సద్దింది నందో_ ఒక వీసా సారాయి నాలుగు పంది 

వీల్లలూ, మట్టికుండ, విండిబొమ్మ, విండితో నాలుగు పలకలుగా చేసిన (పమిద, 

పొగాకు, గంజాయి ఇంకా ఇంకా ఇవ్వాళ తన భరమీద మం[త పయోగం 

చెయ్యాలని సన్నాహం వేస్తోంది వెద్దమ్మ. మామూలు తతంగం ఆంతా పూరి 

కాగానే కుండను మం తంతో బంధించమని పెద్దమ్మతో ఆంది నందో. 

జ్వర తివతలో ఎకో తెలివితప్పింది పెద్దమ్మ. తన మాటకు బదులు 

పలకక పోయేసరికి నందో వెద్దమ్మ దగ్గరకు వచ్చింది. లాంతరు ఆమె ముఖా 

నికి దగ్గిరగా పోనిచ్చి తెవి దగ్గర నోరు వెడుతూ “వెద్దమ్మా, ఓ పెద్దమ్మాః” 

అంటూ పిలిచింది నందో- 

పెద్దమ్మ కళ్ళు తెరిచింది. గతిని తవ్పిన గుర్తతో నందోను చూని ఆప 

స్మారకంతోనే “ఏమిటీ” అని అడిగింది. 

“అన్నీక్టీని ధం చేసి వుంచాను, నీదే అలస్యం" 
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“సద్దావాః” ఆంటోంటే ఆమె వూర్తిగా తెలీవిలోకి వచ్చింది. ఉడీగీన 
ఆమె శరీరంలో కదలిక వచ్చింది. లేవడానికి తంటాలు పడుతూ” ఆక్కండి 

దాకా నన్ను పట్టుకుని తీసుకపో” ఆంది వెద్దమ్మ. 

“నువ్వెలా వెళ్ళగలవే పెద్దమ్మా. నాకే చెప్పేయి ఆ మంతం నాలుగు 

ముక్కలు” అంటూ నందో మొండికె తింది. 

జ్యరంతో చికి శల్యచె ఎర్రబారిన ముడతలు వ్యావీలచిన పెద్దమ్మ 

ముఖంచె నందో మాటకు చిన్న నవ్వు కనివింలింది* దుంపల్లాంటి నల్లగా గార 

గట్రిన ఆమె పళ్ళు మెరిసాయి. “మంతం ఇలాగేనా చెప్పేది?” ఆని పెద్దమ్మ 

ఎక్కడో నూతిలో వున్నట్టుగా పలికి మళ్ళీ రొప్పురాగానే ఆగి “ళ్ళకానంలో 

మంత్రం చెపారు గదటే. సరే. నన్ను తీసుకపో” ఆని అంది పెద్దమ్మ. 

ఆమెను పట్టుకుని నందో ముంగిట్లోకి వచ్చింది. కాళ్ళూ బేతులూ కడు 

కుంది వెద్దమ్మ, కుండలో సామాను పెడుతూ మంతాలు చదవడం మొద 

లెట్టింది. భరను చంపాలంటే ఆతని పేరు వుచ్చరించడం ఆవసరం ఓ క్షణం 

సందేపాంచి మళ్ళీ రాజాసాహెబు పేరు పలికి పిండిబొమ్మ మీద నాలుగు పల 

కల [పమిదను వుంచుతా అత్రి చంపమణి ఆజ్ఞావించింది. వెద్దమ్మ కళ్ళలో 

బీవితం ఒక్క రెప్పపాటు ఆ |పమిదలా మెరిసింది. భయంతో నందో లేచి నిల 

బడింది: ముంగిట్లో సంభానికీ కటిన పంచి విల్లలు ఆరుస్తున్నాయి, మం తాన్ని 

ఎవరై నా తివ్చికొడితే ఆధి మంతం వేనిన వాజ్జీ చంపకుండా దానికి ఆ పంది 

విల్లలు చావడానికి గాను వాటిని ఉప మోగిస్తారు కాబోలు.” 

నందో కళ్ళు ఆ వాతవరణాన్ని చమత్కారంగా చూసున్నాయి. ఆక 

స్మా త్తుగా “ఒద్దూ ఒదూ” ఆంటూ వెద్దమ్య బిగరగా అరిచింది. 

“ఏమెందే వెదమా,” అంటూ నందో పెద్దమ్మను పటుకుంది, 
ఇ... ఎ వో © బ 

“దూరంగా ఫో, దాకు తీసుకురా" అంటూ పెద్దమ్మ నంటోను విదిలించి 

త్వరత్వరగా మంతాలు చదువసాగిండి నెలా పదిహేను రోజుల జ్వరం ఆమెను 

పీల్చి వేసిన ళరీరంలో సంకి ల్పబలం ఆమె రోగం వై విజయాన్ని సాధించింది. 
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Ye ర బాల త్యఠగారౌదంగా నుంతాలు చదువుతూ, “తిరిగిరా నా మీదకు 

ఆంది. నందో చాకు తెచ్చింది. ఆవేశంతో పెద్దమ్మ అదచాసుు తన ఎడమ 

అర చేతిలో పొడుచుకుంది. పెద్దమ్మ చేతి నుంచి తిక్షీం కుండ మీస కార 

సాగింది. 

వెద్దమ్మ వు|దేకంగా సణుకురుంటోంగి. ఆమె కంఠంలోని ఉగత 

షె ~ 3 చ వ స జ్ wy స్: లా... తగ్గింది, గొణుక్కుంటున్న పెదమ్మ ఆసస్మారికం వచ్చి తూలి పతీబేయింది 

నేలమీద ఆమె కుండమీద పదగానే ఆద వోరగిలపడించ, దాసిలోస సామా 

నంతా బిందర గాచెల్లాచెదరైంద. నందో భయంతో ఉమెసు ఆలాగే -2లివెసి 

పారిపోయింది. 

(= 

పాతంలో ఆమె ఏచేవో మాట్లాడుతోంది. జ కక కలకల నే ఎవలుకీ చెడు 
క్ల! 

. కోరను” అనే భావం వచ్చేలా ఆమె ఏదేదో ఆంది ఇరోజు పెద్దన్న పరిస్థితి 
ఎ 

బాగా దిగజారింది. ఆదే రోజు న్వదయాన బాబా”. డిసి కలుస్తుఒుందాపబు-” స 

వూరికి వెళ్ళాడు, సంధిలో వనింవిచ్చి” మఃట్ల డన పెవమ్ము సజ్లన్ పేరు కూడా 
|) గ 4 టి 

వుచ్చరించింది, 

50 
బాబాగారిని కలుసు కుందామని సజ్జన ఆతన. |గామానికి బయలు 

రాడు. ఆతను వెళుగున్నాడే కాని దారిసౌడప్పు॥ ఆతని మనస 

నిండి పోయింది. మహీపాల్ మీద కేసు పెట్ట వద్దని కర 

ఆతని కోరికను తాను తిరస్కరించాడు. ఒక్క వ్యక్తి అత్మగౌరవానికి సంబం 

ధించిన |పశ్న కాదనీ దీనితో ఎంతో మంది వ్యక్తుల ఇ 

ముడిపడి వున్నాయని సజ్జన్ వాదించాడు, సజ్జన్ ఇప్పుడు కేవలం ఓ చం కిగాక్ర 

ఢీ సంస్థగా మారాడు. అత ్టి ఆవమాగించడం పల్ల ప మేల 

లనే సంకల్పంతో వెట్టిన సంస్థ కే గొడ్డల్ పెట్టు ౯ వుతుంది. కన్యను కూడ ఈ 

విషయంలో ఒవ్పించాడు కర్నల్ కాని నజ్జన్ మాతం ససేమిరా ఆన్నాడు 
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త్రి నా స్వంత సమస్య కాదు. నేను శ్రీ సిద్దాంతం కోసం పోట్లాడు తున్నాను, 

నేను ఏ పరిస్థితి కారణంచేత ఇట్టి చర్య తీసుకోవ డానికి "పూనుకున్నానో 

దానికే పాధాన్యం ఇస్తున్నాను. నాకు నేను ఇన్యడం లేదని చెప్పాడు. 
ఓ ఓ అవ ఇ | ఎ 

పరిస్థితు చే [ప్రధాన కారణం కాక మహీపాల్ ఆంటే మీకు వ్య కీగతంగా 
కుల ప 

[కోధం షా వుంది గదా! సంశుపకంగా మ బ్య కిగా్యాల్న చూసుకుంటూ 
న కుత ౯. € 

మే స్యంళ ము తుడెన ము వాల్ పట జడి మనను న వ = చన 
(an మొలల రా aa) 

కొరణంచేత....“ ఆంటూ ఆగి లోయిఐచే ర 

“ఆమాట నన? డుగు, నే చ ఛకిరీ వా పెహే*ం వాట్ సా వ్యవ 

వోరంలే. ఇద్దరి మధ్య స్నేహం ఆయినపటి నుంది ఇడి rE వేర 

ళన ఎపీ ల స జ 

సాడు, సజ్జన్ ఎకుడ బాధ పశలా కేమోనని మళీ తపి 1 మై తెక్పుకుని 

“నేను చెప్పింది చెడ్డగా అనుకోకు. చెడ్డగా తోస్తే ఇంకో కరొప్టి ఎక్కువ ఆ 
గించెయ్. అసలు న్యాయం ఆయితే ఆలాగే యాక్. పనా కన్యవైపు 

తిరిగి “ఆసఆ ఇవు వారిసర్ ఆయు ప్తంహా వాలదు “ప్ప కూడా వుండి 

సజక్ తలవంచుకుని మెవల మ? మంపునోా. డు ఆతసి ముఖం 
& చా 

వే వ్ fr ప మీడ ఏ భావమూ కనివించ లేదు. గంధ్రీక=గా నార “చున్నాడు, కర్నల్ 

~ స్స్ మాటను పూ రిచేనిన తర్వాత ఆతను తల ఎతి అగ్నీ మతను రంగడి 3ంచుకున్న 

చూవులతో చూకాడు. మళ్ళీ కలగ వెపు తరగ సి మాటల | పభావానికి 

ఆరీతుణ్ది కర్నల్, వాది ప్రభావం నా మీడ్ కొంచెం కూడ పడలేదు. కన్య 

ఆన్న దానికి నాద్ ఒక్కటే సమాధానం. మహివాల్ bs నాకు కొద్దిగా 

అ) (hy ou ల్ణె క్ి ౧ గ్ ణి ట్ర 4 ఇ o రి ఓ గ్ $y 0 wT tik [wai డ్ a షు tm - EA ర్త లు lq లు ల 

మహీపాల్ విషయంలో అంత సాఫీగా న ప ss 

మీ ఇద్దరిని ము! ట్సుకుని ఈ మాట చెబుతాను. ఆతను మేధావి కాడు. భావనాళీలి. 



బాగానే చదువుతాడు, బాగానే ఆలోచిసాడు. ఇన్నీ యోగ్యతలు అతనిలో 

వుండి కూడా అతనిలో మిడ్ మిడి జ్ఞానం చాలా వుంది. జ్ఞానం కన్న మహీ 
పొల్లో డాంబికం, మిధ్యాభిమానం ఎక్కు వ” అని ఆన్నాడు. 

' “నువ్వు చెవ్పింది అక్షరాలా నిజం. మానవత్వానికి సంబంధించినంత 

వరకు, వంచి తనానికి సంబింధించినంత వరకు ' ఆతను నీకూ పోటీయే కాదు, 

మహీపాల్ మనసు కుృరకుంక లాంటిది. సీచ మైంది. కాన నౌ నిద్ధాంతిం 

ఏమిటింటే ఆపదలో చిక్కుకున్న వ్య క్తిళతువైనా సరే ఆతసికోసం ,పాణాలు 

ఒడ్డాలని. మహీపాల్ ఎంత మారినా మన పాతవేస్తమే కదా! మూర్చ _బహ్యడా. 

మనం ఏమి చేస్తాం?” ఆంటూ కన్య వె వెపు తిరిగి “వాడిలో ఆ కుర తనం 

చేష్టలు లేక పోతే వాడెంతో గొప్ప వాడయ్యేవాడు. ఇప్పటికైనా తః ఉలెగ్టాం 

డరు మేలొంటాడని ఎలా రూఢీగా చెప్పగలం'' ఆంటూ కర్నల్ సజైన్, కన్య 

పు చూసాడు, 

“పస్తుతం ఆర్థికంగా చూ సే మహిపాల్ సుఖంగానే పున్నట్లు రవపడు 

తున్నాడు. నలభి సభై వేల రూపాయలు రాయప్టీగా దొరికిందట. ఇంత పద 

రచయిత అయివుండి కూడ ఇలాటి సన్యాని మాటలు మాట్టాడం బొగోలీయ” 

అంటూ కన్య అందు కుంది. 

“మామూలు సన్యాని కాదు. సన్యాసుల్లో కెల్ల సన్యాసి ఆన: అవీ సరే 

ఈ నలభై వేల రూపాయలు రాయల్టీగా డౌరికిందని నీతో ఎవరన్నారు? అంల 

కలివి యిరవై వేలు ముట్టి పుండొచ్చు. అందులో తిరిగి పదివేలు కట్నం కింద 

పోతాయి. వరుడివె పు స సొనికులేగా! విడిదిలో రెండు రోజులె నా మకాం 

యక మానరు క్షల్రిఏ పెళ్ళి ఇరు! మూడు నాలుగు వేల దాకా వుం 

టుంది, పధ్నాలుగు షు వెళ్ళి నిమితం కర్చు అయ్యాయని ఆనుకుందాం, 

ఇంటిల్లి పాడికీ ఈ నగలూ, గుడ్డలూ, మేజా ళ్ళాకూ. రెండున్నర మూడు 

వేలన. కో. కళ్యాణి పెట్టు కుంటున్న నగలు చూడ్డానికి ఎంలో కిమ్మత్తుగలవిగా 

కనపడు తున్నాయి. ఇక కారు కొన్నాడే సేఠే రూప్రతన్ దగ్గిర అప్పుగా తీసు 

కని పుండొచ్చు ఇంత డబ్బు వచ్చినక్తే వచ్చి వెళ్లింది. త్వరలోనే మోటారు 
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అమ్మకానికి పెట్టడేమో చూడు. ఆందుకనే ఆంటోంది మహిపాల్ ఒట్టి బుద్ది 

హీనుడని” ఆంటూ వంత పాడాడు కర్నల్. 

ఈ విషయంలోనే నీకు నాకు భేదాభీపాయం వచ్చెది. అతణ్ణి అతనిలో 
వున్న ఈ కుర్రబుద్ది ఆడిస్తోంది. ఈపని అతను బాగా ఆలోచించి, |పయోజ 

నాత్మకంగానూ స్పిరిట్ తోను చేసాడు. ఆతను తన లేమితో బాధపడుతూ నా 
కలిమిని చూసి మండిపగు తున్నాడు. వడ్డీ వ్యపార స్తులంతా నన్ను వ్యతిరేకిం 

చేప్పటికి ఆతనికి మంచి అవకాశం దొరికింది. ఆ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం 

చేసు కొంటున్నాడు. నేను ఓ వా స్తనాన్ని చెబుతాను, మహీపాల్ ముందుకంటే 

క్కుువగా దిగజారి పోయాడు. షీలాతో తగతెంపులు చేసుకుని భార్య వెనుక 

మసి పడ్తాడో కాని అతను చేసే ఈ పనికి ఆలోచించే ధోరణిదే ఎక్కువ టా 7 a 
బాధ్యత" 

“ఆడదేం కాదులే సజ్జన్. నేనే స్వయంగా కళ్ళారా చూకాను. తన బావ 

మరిది వెళ్ళిలో ఇతసికీ షీలాకు మధ్య సంబంధిం వున్నట్లూ పొక్కి పోయింది.' 

పీలా డబ్బుతో కులుకు తున్నాడన్న ఆపవాదు లేవదీసారు, ఆంతే; ఇంట్రో 

మహీపాల్ కీ ఆతని భార్యకీ పోట్లాట జరిగింది, ఇతను భార్య మీద అలిగి షీలా 

యింటికి వెళ్ళి కుర్పున్నాడు. తర్వాత ఏడుస్తూ మొత్తుకుంటూ కళ్యాణి నా 

దగరకు రావడం నేను షీలా యింటికి వెళ్ళి ఆతన్ని నా కారులో కూర్చో 

బెట్టుకుని ఆతనింటి దగ్గర దిగ బెట్టడం అన్నీ నాకళ్ళ ముందే జరిగాయి. దాని 

తర్వాత ఆతని గవోలు ఒక్కిసారిగా ఉచ్చదళలోకి వచ్చాయి ఇరవై వేల 

రూపాయలు ఒకే ఒక చెక్కులో ఆతనికి ముట్టాయి. సేఠ్ రూప్రతన్ 
(ప్రచురణ విభాగంలో సాహితీ సలహా దారుడిగా చేరాడు, (పస్తుతం నాయకుల్ని 

భ|టాజు పొగడ్తలతో ఎత్రి ముంచేస్తున్నాడు, ఉత్తరోత్తరా నాయకుడైనా 

ఆశ్చరం లేదు” 

“ఆందుకే నేననేది ఏమిదంటే-'"* 

= మహిపాల్ కు కారు అమ్మే పరిస్థితి రాదనేగా! వుండి వుండి ఏదో ఓ 
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రోజు ఇంత కన న్న కీ వెద్ద కారో లేదా కొ త్త కారో కొంటాడు, నై సీతాల్ లో 

కొత బంగళా కూడా కద్రేస్తాడ నేగా నువ్వన వోయేది?” 

“నువ్వు చాలా అపురూపంగా ఆవ్వాఐనుకుంటున్నా వ్ రామ్వీ, అద్ (టీ 

ఆంత మంచిది కాదు” సజ్జన్ శన మాట చెప్పబోతుంటే బాబా ఆళసి ఆంత 
రాణి రూపంలో చెని నస్పినటనివించింది ఆంతరా౭ణి విఇగాశే సణనీకు ఆశీష్: 

లట త అ TK 

చ బీ వ మన ఆస | 3 a 
వేసింది. బాబా ఆయితే ఆ గదలే కాది ఆవూళ్లోనే లే. కడి అతని కంఠం 

ఎంతో దూరం నంచి మాటాడుతూ: టూవను, నజన్ గా వరాడగాగు,. కః లీ 
శు జ 

RD 

(he) మ్ “3 చో 

కన్యతో మాట్లాఢ తుం మే మధ 0 వేచే కష షి ఇ శేసు ల మ Eg ఐన నొ 

ఇక్కడ పరం గొంతే నా విన్నారా" అని అమాంతంగా అడెగాడు. 

“పఏవరిగొంతూః" అంటూ కన్య ఆగిగిందై 

ఆ రోజే,గామానికి వెళ్ళి కావాను కలసుకోవాంనుకున్నాపు. సజ్జన్, 
మహీపాల్ మీ పరుపుేష్షం చాచా BT సహా EG WEISS త 

a) 

తించిన తర్వాతనే సిరయించుక దామ ఆముకున్నాడ సైన్ 

రెండోరోజు ఉనయమే స్నేహితుని జీపు తేనుకుని బాబా దగ్గరకు 

బయలుదేరాడు. ఆతను వెళ్ళిన కొట్టి సేపడికే పెద్దమ్మ పరిన్ధిత విషమించింది. 

వర్మ ఫోను చేసాడు. సజన్ వెనుకన డై ధవర్నె పరుగు. ద స్ట చట్ 

బెట్టుకుని పెదమ్మ ఇంటికి వస్చింప వసంన్య. కాగానే ముం క్ల పందినేల్దల్ని 

చూసి నిర్హాంత వె "యింది, పెద్దమ్మ మంచ మీద మూసిన కష్బు తెరవక ండా 

స్పృహలో లేకుంశా పడివుంది. ప విచ్చి పిచ్చిగా cog 

మాట్లాడుతోంది. తార, వర్మ, నందో త లి పెద్దమ్మ దెగ్గర వున్నారు. వుండీ 

వుండి ఆకస్మా తుగా మ-చం మరు కంల లద, వూ మా పరుల త్తడం 

దగ్గిర ఎవరైనా వుంటే వాళ్ళను కొట్టడం చేసోంది. ఆమకు పెర్తమ్యును 

సంభాళించలకుక్నారు. పెగ్ష్పమ్మ నాడీ పరీక్ష చేనిన వెద్యుడుక రెందు మూడు 

గంటల కన్న ఎక్కువ బతకదన్నాడు. కీ మకరధ్యజం మాతి ఇచ్చు ఆరి 
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కాళ్ళకు జాబీకాయ అరగదీని రాయమని చెప్పాడు. ఏమి చేయాలో నీమి 

చేయకూడదో కన్యకు అంతా అగ మ్యగోచర గా నుంది. ఇవ్వా శే మహీపాల్ 

యింటికి వియ్యాలవాళ్ళు వస్తారు. కర్నల్ ఆ హడావుడిలో ఆక్కడే ఇరుక్కుని 
వున్నాడు. అలాంటి పరిస్థితిలో ఆతశ్జీ వెలివి స్తే బావుండదని ఆ (పయక్నాన్ని 
విరమంచుకుంది. వర్మను పంవి తన బంగళాకు టెలిఫోను చేయించి దివాన్ 

గార్ని విలిపించింది. అంతలో కంకగూ అతని భార్యా ఇద్దరూ ఆక్క డికి 
వచ్చారు. తన సాంర్థంకోసం నండోయే పెద్దన్ముచేత ఏదో మంత పయోగం 
చేయించిందనీ, అసలే నీరసంగా వున్న వెద్దమ్మ పరిస్టితి దానితో మరింతగా 
దిగజారిపోయిందనీ కందో అమ్మే ఫిర్యాదు చేసింది కః వ్ తో. తన అక్కు చేసిన 

గ. 

నీచపు పనికి తానెంతో సిగ్గుపడుతున్నానని శంకర్ తృమాపణ చెప కున్నాడు, 
ఇలాటి ఆంత్యదళలో రాజాసా హేబుగారికి తెలిశేయడం ఎంతె నా ఆవసరం అని 

భావించింది కన్య, 

వీధిలో వాళ్ళు పరామర్శిదామ పే 4 

న 
క శో = pa శ ఈ | మం | న కన్య. సజ్జన్ లేని కారణంగా కన్యకు కాలూ చేయ్యి ఆడడం లేము, వెద్దమ్మను 

బాగా అలంకంంచి ఆన్న ఆలంకారాలత్ కాంతులు విఠరబిమ్నుతూ రాజోచిత 

లాంఛనాలతో ఆమెకు వహసఎ చెయ్యాలంటూ ఆక, డ చేతనవారనా;రు. కావ గ్ చ ఆ ఇ 

అలసిన కిర్చు 'వెట్టవలనిండిగా టీ 

శరణ్ ఓ పర్యాయం గుమ్మం దాకా వచ్చి కర్నల్, సజ్జన్ గురంచి అడిగాడు, 
0 

౯ వాళ్ళిపఠూ లేరని చెప్పగానే తానూ వృడాయి 

ఎవరినోట విన్నా వెద్దమ్మ మా దొడ్డమ్మ అని ఆనేవాశ్ళే. ఇటీవల ఆమె 

చేసిన పనుల్ని (పజలు ఎంతో మెచ్చుకున్నారు. పదిరకాల వాపాలు కకిగివేసే 
విజయదళశిమిరోజు పెద్దమ్మ వైకుందయా త చేసింది కాన తీల్నగా వైకుంఠానికి 

పోతుందని అందరన్నారు. 
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సజ్జన్ వచ్చేశాడు, పెద్దమ్మ చనిపోయిందన్న వార్త అతర్లీ దుఃఖ 

సాగరంలో ముంచింది. ఆతని జీవితానికి చాలా దగ్గరగా వచ్చింది వెద్దమ్మ 

ముంగిట్లో పెద్దమ్మకు స్నానం చేయించి చీరె కట్టారు. సజ్జన్ చూడ్డానికి వీలుగా 

ఆమె ముఖం మీద వస్త్రం కప్పలేదు. పెద్దమ్మ ముత్తెదువచావు చచ్చింది కనుక : 

ఆమె తలను చక్కగా దువ్వి పావిటతీని నిందూరం వూసారు, నుదుట రూపాయి 

బిళ్ల మందాన కుంకుమ, ' ముక్కుకు పుడకా, చెవులకు కమ్మలూ అన్నీ అలం 

కరించారు. ఈ ముత్రెదువ రూపంలో పెద్దమ్మను ఆంతకుముందెప్పుడూ చూడ 

లేదు సజ్జన్ ఆమె ముఖం మీద (పకాంతత రాజ్యం చేసోంది. జీవితం ఆంతా 

ఆమె నడిన సంఘర్షణ శాంతించి ఆమె హాయిగా మృత్యుదేవత ఒడిలో నిద 

పోతోంది ఆమెనుదురు పై చేయి వుంచి విలపించాడు సజ్ఞన్, కన్య, తార, వర్మ 

గార కళ్ళ నుంచి ఎడ తెరీవిలేకుండా కన్నీళ్ళు కారుతున్నాయి. 

మధ్యాహ్నం కూడా గడిచింది. ఫోనుమీద ఫోను చేయగా చిట్టచివరికి 
రాజాసాహెబు పెద్దకుమారుడు వచ్చాడు. అప్పటికే పెద్దమ్మ ఇంటి గుమ్మం 

గేటూ అంతటా జనంకికి, రినిపోయారు. గంటలూ, జేగంటలూ, శంఖాలతో 

మారుమోగిపోయింది. పెద్దమ్మ ఇలు, బ్రాండు మేళం వాయిసోంటే వెద్దమ్మ 

విమానం లేచింది శ్మళానానికి. ఆ వీధిలోనే వుంటోన్న ఇద్దరు సవయువకులు 

పెద్దమ్మ విమానం మీద నెమలి వించాలతో కట్టిన వెద్ద* పెద్ద విసన  కరలు 

వూపుతూ ముందుకు నడిచారు. సజ్జన్ దివాన్ చేతులెతి నాణాలు ఎగరేస్తుంటే 
bీడ బిక్కీ ఆడిక్కు తినే వాక్టు వాటేని ఆందుకోవడానికి జోలెలు తెరుస్తూ, 

నేలమీద. తిరుగుతూ వున్నారు. అందరు తలలకు గులాల్ వూసుకున్నారు. 

పెద్దమ్మ శవాన్ని పూలబండి మాదిరిగా తీసు కెళ్ళుతున్నారు (ప్రజానీకం. బతికి 
నంతకాలం ఆమెను రెచ్చగొట్టి ఆమె దగ్గర తిట్లుతిన్న చిన్నా వెద్దా ఆంతా 

ఇవాళ ఎక మె వెద్దమ్మను సాగనంపుతున్నారు. ఇవ్వాళ వెద్దమ్మ కరతో 

వాళ్ళను కొడుతుందేమో అన్న భయం లేదు: వెద్దమ్మే స్వయంగా వాళ్ళ భుజాల 

మీద వుంది. వాళ్ళ హృదయాల్లో వుంది, వాళ్ల వెదిమల మీద వుంది. సందులు 

దాటి వెడల్పాటి రోడ్డు మీదకు ష్ట్ర దివాన్ గారు వెండినీ బంగారం పూల 
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వినిరారు. రాజాగారి వెద్దకొడుకుకూడా పరువు ఎక్క డపోతుందోన్న నిగుతో ఓ 

పది రూపాయల వైసల .పొట్టం తెప్పించి మొతానికి వెదజల్లాడు 

సాయం|తం వెద్దష్ము మరణీంచిందన్న వార్త ఎవరి ద్వారానో విన్నాడు 

కర్నల్. శవాన్ని కాన్పూరు తీసు కెళ్ళారని కూడా ఆతనికి తెలిసింది. విని 

చాలా విచారించాడు. కాని మపాపాల్కి ఒక్క. ముక్క గూడా చెప్పలేదు. 

సాయంకాలం ద్యారవూజ కార్య కమాన్ని గొప్పగా జరపడానికి యేర్చాట్లు 

చేశాడు మహీపాల్, వెద్ద పెద్ద ఆన్వోన పత్రికలు అందరికి ప=వించాడ:. సజ్జన్ 

కన్యలను మాతం ఆవ్వోనించలేదు. కర్శల్ మీడ తన పెతనమే చెల్లుతుందని 
నిరూవించడానకి వుదయాన్నే కర్నల్ని ఇంటికి విలివించాడు మహీపాల్, 

కర్నల్కి _పత్యేకంగా అక్క డయేమీ పనిలేని కారణంగా వాళ్ళంతా వెళ్ళి కో 

నానా తతంగాలు చేసోంటే అవన్నీ చూస్తూ కూర్చున్నాడు. కార్డ్ టన్ హోటల్లో 

విడిది కోసం ఐదు గదులు కేటాయించారు. వియ్యాలవారు వచ్చారన్న వార్త 

తెలియగానే ఆదారం (పకారం మిర్స్బాన్ ? పంపి.దారు. ఆ తర్యాత పగలంతా 

ఫలహోరాలూ, పళ్ళూ తినువిండారాలూ వెళుతూనే వున్నాయి, సాయం[తం 

యేడుగంటలకు వియ్యాల వారికి విందు చేశారు వియ్యాలవారిని భోజనానికీ 
మ్మనమని పిలవడానికి మంగలి వెళ్ళాడు. అవ్వానితుల:తా మహీపాల్ ఇంటికి 

రావడం మొదలెట్టారు. సేఠ్ రూప్రతన్ విశాలమైన లానులో విందు యేర్పాటు 

జరిగింది. విందుకు వచ్చిన పుర పముఖుల్లో ఇద్దరు మంతి వర్యులు కూడా 

వున్నారు. మహీపాల్ ఆనందం అవధులు దాటింది. సైనీతాల్ వెళ్ళేకొాలం కొక్ర 

పోయినట్టయితే స్యయంగా పంత్గారూ, గవర్నరు మోడీగారు కూడా దయచేసే 

వారని అందరికి సగర్వంగా చెప్పుకుంటూ తిరుగుతున్నాడు మహిపాల్. 
న ద ల చుతులలా లు ాాానతనాంతతనంలుల వమ అలతి? 

1. వివాహానికి ముందు రోజు క్ నాష్రకాత ఏ వపవమేతంగా యింటికొచ్చిన 

వెళ్ళి కొడుక్కి. గుమ్మం దగ్గ: పూజ చేసే ఓ ఆచారం. 

2. పొడిగా నూరిన మిరియాలు కలిపిన షర్చతు. వెళ్ళికొడుకు తరపువారు 

రశదలో. మనలానే అం వ్యవ చేళంలో వాళ్ళకు పానకం కావిళ్ళు 

ంవంచినకే ఉత్తర [పదేళ్లో ఈ రకం మర్భ్శతు వియ్యాలవారికి 
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వెళ్ళి కొడుకు వాళ్లు వెళ్ళి కూతురింటి సమీపంలోకి వచ్చారన వార్త 

ఆందింది. ఆహ్వాపించ డానికి జనం ఆంతా రోడ్వ మీదకి వచ్చి నిలబడ్డారు. 

లక్నో వాజ పేయీలూ బాలాశుక్రాలు తమ తమ ఆదారం (పకారం ఎక్కడి 

వాళ్ళక్కడ వెండి కేసి నిలబడి పోయాదు, వెళ్ళికొడుకు తరవు వాళ్లు ఓ ఆడుగు 

ముందుకు కేని ఆగారు. ఆడ విల్ల వాళ్లు కూడా ఆగారు. వెళ్ళికొడుకు తరుపున 

జనం బాగానే వున్నారు వాళ్ళలో చేరు మోసిన వాళ్లు కూడా కోంత మంది 

వున్నారు. కాసి వెళ్లి కూతురు తరఫున వచ్చిన వాళ్ళలో పెద్ద పెద్ద డాకృర్లూ , 

ఆధీసర్లూ, ్రీమంతులూ, సాహితీ వేత్ర* 38౬ నంపాదకులూ, మంతులు 

కూడా వున్నారు. ఆయినా పెళ్లి కొడుకు ఈ" వాళు తమదే పె చేయి అన్న 
శి రా అ 

దోరణిలో ఆలాగే నిలబడిపోయారు. ఇలా కాసేపు అయిన తర్వాత మహీపాలూ, 

ఆతని తమ్ముడు డాకర్ జయపాలూ ముందుకు వెళ్ళారు. ఆ తరాంత ఎదు 
/ ళు న! 

రోలు జరిగింది. ఆందరూ కలుసుకున్నారు. 

విందులో తన ఆధ్వర్యం చాతుర్యాన్ని _వదర్శించాడు కర్నల్. ఆరిఘ 

లంతా లోజవాలు ముగించుకొని వెళ్ళిన తర్వాత మహీ ట్ర్ దగ్గర శలవు తీసు 

కున్నాడు మహీపాల్ ఎంత ఐలవంతం చేనీనా ఓక్క ఐర్ఫీముక్కు నోటిలో 

వేసుకోవడం మినవో ఆతను భోజనం చేయలేకపోయాడు. మహీపాల్. స్రజ్జన్ల 

మధ్యవైర: రావడం ఆతెనికి మనః క్రేశాన్ని కలిగించింది. మహీవాల్ దురుసు 

శనం చూసి కర్నల్ శీ విచారం కలిగెంది ఇంటికి వెడుతూ విశేషాలు తేలును 

కుంచామని సజ్షన్ బంగళాకు వెళ్ళాడు. క్రన్య కనపడింది. తాను వగల్తేందుకు 

రాలేక పోయిండీ వివరించి చెప్పాడు కర్నల్... వెద్దమ్మకు కుండ తానే పట్టుకోవా 

లంటూ రాజాసాహెద్గారి పెద్దకొడుకు సజ్జన్ని ఎలా పక్కకు తప్పుకోమని 

బెదిరించిందీ అన్నీ వనకన్య చెప్పింది. సజ్జన్ కి అలాంటి ఆలోచన లేకపోయినా 

రాజాసాహెస్ పెద్దకొడుకు తనతో పవంర్తించిన తీరుచూని బాధపడ్డాడు సజ్ఞన్. 

తర్వాత శవంతో కాన్బూరుకు వళ్ళకూడదనుకుని కూడా వనకన్య బలవంతాన 

ఆతనికి తప్పింది కాదు. 

“కుండ తానే పట్టుకో వాలని మనవాడు వేసిన ఎతు చారా దూర 
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దృష్టితో వేసిందీ వే బిన్నో. ఆసికీ సజక్ ఎకకడ వారసుడౌతున్నాడెమోడసి 
అ జ 

ముందే ఆయన జాగర్త పడ్డాడో ఆంటూ నవ్వుతూ కర్నల్ సర్హిచెప్పాడు. 

“ఎప్పుడు డబ్బే [పధానంగా భాషించే ఈ వళకులు ఎంత నీచులు! 

ఆంటూ కన, ఓ దీసి కసం విడిచింది. 
ల ఖ్ 

51 
అ పెద్దమ్మ మరణించిన మరుసటిరోడే రాజాసాహెబుగారి వకీలు దగ్గ 

U 

రు, ౦ది సజ్జన్కు నోటీసు ఆందిండి. పదమ్మ మేడ తక్షణమే కార చెయ్య 
a (కల! మ్ 

వలనిందిగా ఆ నోటీసులో పౌచ్చిరిక చేశాడు రాశాసాహెన్, ఇలా జరుగు 
తుందని సజ్జస్కి ముందే తెలుసు. కాని కన్య బాగా నకుపుతో గ ఈ పాళళారిను 

అరింతరలగా ఎక)_డికి మారాలన్న ఆలోచన పటుకుండి. ఆసుప.తీకోనం 
గనే ట్ కం ot 6 

కాను కొన్న ఇంట్లోకి పాఠశాలను మార్చవచ్చు. ఆలా చేసన పక్షంలో .పసూతి 

(1 £ గృహానికి చోటు తగుతుంది. ఆవీకాక పాఠళాల గోల _షసూతి గ్యావోనికి అంత 

మంచిది కూడా కాదు. ఈ ఫవపయాని (a (శ Pt «7 EA 
- 

‘PD నె ద్ rf 4 శే PA 
R 

fs ౧ న్డ్ x 

చ. 

పడారు భారంభ రలు. ఓ పరాఃయం రాజాసాదా దగ కక పాష ఇంటిని 
0 లీ ఎ జ nr థి 

€ వాడుక్కి తీసుకుంటానని డెవించానాననా కు ఎక్. దాసికాదాన వనీ. చైకీ 
మె మత క భై యు 

మె ” వద్ శం 

సమ్మ తించడని కన్య ఆధీ పాయం. ఆబాగా జరిగంది. సజక్ పక. అతీయతా 
ఇవు ళ్ భా, 

భావాన్ని చూవిన్తూ కుశల కేమాలు ఆడిగాడు గాజాసాహెద్. అనేన తే 

[ప్రాపంచిక వ్యామోహాలను దేన్నీ సట్టిిమ కోవడంలేడు. చెగజబ్బాయిసీ ఆడిగి 

చూడు. వాడే ఇపుడు ఆన్ని వ్యవవొరలూ చానున్నాడు” ఆని చల్లగౌ 
జ aE భు 

చెప్పాడు రాజాసాహెన్, 

వెద్దబ్బాయిని కలుసుకున్నాడు సజన్. ఇడ మా పూర్వీకుల సంపత్తి. 

హిందూ మతానికి సమాధి క ట్రైపనికి ఆ భవనం ఉపయోగించడం నా కెంత 

మ్యూతం ఆంగీశారు కాదు. వెద్దమ్మ బతికి వుంచి ఆమెదే అధికారం అనుకోండి. 

మా నాయనమ్మ గారి వేరట దాన్లో వేద వాఠరళాల నడపాలని చూనున్నాం” 

అని కటువుగా మాట్లాజతాడు పెద్దబ్బాయి. 
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సజ్జన్ మెదలకుండా వుండిపోయాడు. ఆ [పస క్షిని అంతటిలో ఆపుదేసి 
కాశీచేయడానికి ఓ నెల గడువు యివ్వవలసిందిగా కోరాడు. “నేను మాట్టాడే 
దాన్ని తప్పుగా ఆర్థం చేసుకోకండి. మా తరపున అయితే నెలా రెండు నెలలూ 

వ్యవధి ఇవ్వడం ఏమంత గొప్ప కార్యం కాదు. ఎన్నో తరాల నుంచి మాకూ 

మీకూ రాకపోకలు వున్నాయి. కాని వాస్తవం ఏమిటంటే ఆక్కడి వీధి వీధికి 

నువ్వన్నా [పత్యేకంగా నీకాయస్థ జాతి భార్యగారన్నా చాలా కోపంగా 

వున్నారు. ఆ మేడలోనే కాపురం వుంటోన్న ఆ కిరాయిదారుని కూడా కాయస్తు 

రాలేనటగా?” ఆంటూ తియ్యగా మాట్టాడాడు వెద్దఖ్బాయి 

సజ్జన్ కి ఇల” మాట్లాడం ఏం నచ్చలేదు, ఆయినా నిగ హాన్ని చూపుతూ 

“ పజానీకం మా మా పట్ల వ్యతి రేకంగా వుండేమాట ఆలా వుండ నీయండి. మీరు 

వేరేవిధంగా భావించకపోతే ఇకముందు ఇలాంటి కులాంతర వివాహాలు ఇంకొ 

ఇంకా జరుగుతాయి. మీ ఓక్క వేదపాథకాలకాదు. పదికోట్ర చేదపాఠశాలలు 

వెట్టినా మారిపోతున్న సంఘాన్ని ఆవి ఆపలేవు, మీరే చూసోండ=డి" అని 

అన్నాడు, 

సజ్జన్ మాటలకు కోపం వచ్చింది పెద్దబ్బాయికి. మళఠతావేశంవ్ ఇ 

గరేస్తూ “మహామహా అలెగ్జాండ క్లూ, వాబర్లూ, తెల్లవాళ్ల అశ ల! ట్ల 

లారి (పాచినమైన మన హిందూ మతాన్ని మార్చలేక చతికిల బడ్డాను కంకి 

నువ్వు"- అంటూ ఆగిపోయాడు. 

“ముం కాదండి మార్చేది కాలము దాన్ని మారుస్తుంది. కొతకొత 

మార్పుళు తెస్తుంది. మేమేం పాండు, మతంప దెబ్బ తీయటం లేడే. కా 

దాన్ సెక్షుతో ౩ నడుసో రన్న డంబా:*రాల్ని దెబ్బతీయడ మేమి ర్య ఓక్క సారి 

ధ్యసం చేని పారేస్తాం కావాలంటే చూడండి” 

“నువుం చూతో సవాలు చేసున్నావా? సరే. ఆలా అయితే నీ సవాలు 

మాకు సమ్మతచు. ఆకలిగొన్న వాళ్ళ ముందు ఎన్నని ముక్కలు వేస్తావ్ 

సజ్జన్ ? అలాంట్ వాళ్లు లతల సంఖ్యలో వున్నారు మనదేశంలో”, 
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ఆ వాస్తవమే మిమ్మల్ని తినేసుంది". 

ఆ మాటకు వెద్దన్బాయి *మంతసాని ముందు కడువు దాచుకోడం 

సౌధ్యమా ? ఆకలి కొన్నవాళ్ళని చెవ్పి వాళ్ళ మేశిట నువ్వు వ్యాపారం 

చెయ్యాలను కుంటున్నావని మాకు బాగా తెలుసు. కాని ఓ స్నేహితునిలా 

మా సలవో కూడా నువ్వు కాస విను. నువ్వు వేసిన ఈ ఎత్తు జమీందారీ 
దర్గాకు తగినట్టుగావుంది. వ్యాపార సరళిలో లేదు. నువ్యాలోచించిన 

రాజతంతా9న్ని మేం నలుగురం కలిసి ఒక్క సంవత్సరంలో ధ్వంసం 
చేసేస్తాం మా ఎత్తుంముందు నీ దగ్గిరవున్న ఎదో ఎనిమిదో మవో అయితే 

పదిలక్షలు వోరతి కఠ్పూరంలా కరగించేస్తాం, దానివల్ల మాకేం నష్టం లేదనుకో. 

దానధర్మాలకని కర్చు చెంచేని ఇన్ కంటాహ్సూ సూపర్ టాక్సుల్నుంచై నా కాస్త 

విము కి పొందుతాం” ఆని ఆంటూ బిగ్గరగా నవ్వాడు. 

దానికి సజ్జన్ (పళాంతంగా నవ్వి “కనీసం ఈ రూపేణా ఆయినా 

(పజల కోసం మీరు ఇనప్పెదైబు తెరుస్తారన్నమాట. ఇకపోతే నా పదిలక్షల 
గురించేగా మీకు చింత. ఆది ఎలాగైనా మీరన్నట్టుగా కరిగికోతుంది. కాని 
ఒక్క. విషయం మాతం క్లాపకం వుంచుకోండి. అది కరగడమే కాక మీకోట్ల 

రూపాయాలకు కూడా దాని వేడి అంటుకొని మీదకూడా వూర్తిగా కరిగి 

పోతుంది. ఇలాటి విషయాల్లో వాదించి |పయోజనం లేదు. మీరే స్వయంగా 

కళ్లతో చూసారుగా” అంటూ లేచాడు. వెహ వెళ్తూ ఓ పర్యాయం వెనక్కి 

తిరిగి “మీరు పంవిన నోటీసుకు మా లాయరు సమాధానం పంవిసాడు. అయినా 

మీకు చెబుతున్నా. నాకు వేరోవోటు దొరకనంతనరకు పెద్దమ్మ మేడ 

కాకీ చేయను. రాగ్యమెనంత త్వరలో కారీ చెయ్యడానికి. (పయత్నిస్తాను”. అని 

సజ్జన్ చరచరా ముందుకు కదిలాడు. 

“మేడ పదిహేను రోజులో కాళీ చెయ్యాలి" అంటూ పెద్దబ్బాయి 
a) | డు 

గడించాడు 
-] 

ఇ. (యత్ని సాను” ఆంటూ నజన్ మెలి గా ఆనాడు, 
క -— - 2 శూ a 
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వెద్దబ్బాయి కుర్చీలోంచి లేచి “ పయత్ని స్తావా? అలా అయితే మూడు 

రోజుల్లో కాళీ చెయ్యాల్సి వుంటుంది సజ్జన్మల్ '' అని బెదిరిస్తూ అన్నాడు. 

““పయత్నిస్తాను” అంటూ అదే నిర్హి ప్రభావంగా అన్నాడు సబ్జన్. 

కోపంతో వెధిబ్బాయి రెండడుగులు ముందుకువేసి “వంశపాఠం 

పర్యంగా వస్తోన్న బంధుత్యాన్ని ఎందుకు చెడగొడుతున్నావ్. నువ్వే సర 

నాశనం చేళావని ఆ తర్వాత అంటే లాభంలేరు'' అని హెచ్చరించాడు. 

వెళ్ళిపోతున్న వాడల్లా తిరిగి వచ్చాడు సజ్జన్, “నీకు అభయం ఇస్తు 
న్నాను. నా కెలాంటి రాజకీయ దురుద్దేళ్యం లేదు. నేనో కొత్త సాంఘిక 

(ఉపయోగాన్ని చేసున్నాను. ఆంతే” అంటూ సజ్జన్ చెప్పాడు. 

*ఆందులోనే వుంది నీ విదురనీతి అంతా. అయితే వ్యాంకీ పెట్టాలన్న 

ఆలోచన నువ్వు విరమించుకో. తర్వాత ని యిష్టం వచ్చినట్లు (పయోగాలు 

చేసుకో. కాస్త కొత్త కొత్త పరిస్థితుల్ని తేవాలనుకుంబున్నావు. 

అంతేగా? తెచ్చుకో. కై 9 న్తవులు; ముసల్మానులూ వీళ్ళతి' అప్పుడే మతాంతర 
వివావోల జోలికి పోవద్దు. మిగతా కులాంతర వివాహాలు జరివించుకో. 

నాన్నగారున్నంతకాలం నేను _(పత్యశంగా పాల్గొనక పోయినా రహస్యంగా సీకు 

సాయం చేస్తుంటాను. కావాలంటే ఇంకా పదిమంది వెద్దమనుబుల దగ్గర నుంచి 

కూడా సహాయం ఇవ్పిసాను....” ఆంటూ చాలాసేపు నెన్ను రగా వుపన్యాసం 

ఇచ్చాడు రాజాసాహేద్గారి వెద్దజ్బాయి. 

అతను ఎంత తియ్యగా మాట్రాడిలే ఆంత శాంతంగా విన్నాడు సజ్జన్. 

బ్యాంకీని మూసివేసే 'నా సాంమిక (పయోగం చేయడం ఎలా సాధ్యం? ఆని 

(పశ్నించాడు. 

“చిన్న తరవాలో పయోగం బేయి, నేను కూడా కొంత డబ్బు చందాగా . 

యిస్తాను, సజ్జన్ మల్.” 

“చందామీద పజానీకానికి ఎలా నమ్మకం కలుగుతుంది. నువ్వే చెప్పు 

ఆలా ఆయితే ఓ పని చెయ్యండి మీరు “అంటూ''లాలాజానకీ శరణ్కు దీనివల్ల 
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(ప్రత్యక్షంగా నష్టం కల్లుతంద నేగా మీ తాపతయం ఆంతా, అయినా యింకా 

ఆ వీధిలోవున్న వడ్డీ వ్యాపారస్తులూ మా సహకార వ్యాంకిలో సభ్యులుగా 

బేరండి మీ వాటాధనం మీరు ఇవ్వండి. మీకు రావలనిన లాభాన్ని మీరు 

తీసుకోండి”, అని (పత్యామ్నాయంగా మరో మార్గాన్ని సూచించాడు సజ్జన్. 

“మీ బ్యాంకిలో చేరడానికి మేము నిద్ధమే. కాని ఓక్క షరతు. 

ఒకొ-క్క పేరు ఒక్క రూపాయి కానీయండి. ఎంతే నా కానీయండి, డైరెక్టర్ల 
బోర్డుకు మాతం జరిగే ఎన్నికల్లో కనీసం ఐదువందల పేర్లు వున్నవ్య శ్తే 

ఆర్హ తకలిగి వుండాలి”. 

“అందే పజానీకంతో సవికరిసాం అంటూ మీ (ప్రయివేటు వ్యాపార 

రంగంగా భ్యాంకిని మార్బాలనుకుంటున్నా రన్న మాట. వ్యాపారం కావాలంటే 

అభివృద్ధి చేసుకోండి కాని డై రెక్టర్లబోర్డుకు ఒక్కరూపాయి పేరుకొన్న వ్యక్తి 
కూడా ఎన్నిక ఆవడానికి ఆధికారం కలిగివుండాలి.మాకు కొవలసిన డై రెక్టర్తు 

కేవలం వాజ్ఞప్రారం చేసేవాళ్ళే కాదు. [పజాబాహుళ్యానికి లాభం కలిగేవిధంగా 
బ్యాపారం నడి పేవాళ్ళు కావాలి. ఆంటూ సజ్జన్ జవాబు చెప్పాడు. 

సజ్జన్ మాటలకు నవ్వుతూ తల ఆడిందాడు చిన్న రాజాగారు. 

“వినాశకాలే విపరీత బుద్ది. సరేలెండి. సజ్జన్మల్గారూ, మేడ మాతం 

మూడు రోజుల్లో కాళీ చేయించండి" అని అంటూ ముఖం తిప్పాడు వెళ్ళుతున్న 

ట్టుగా, 

చిన్న రాజవాసాహెబ్ తన రాజదర్పాన్ని మాటిమాటికి వెళ్ల టోసుకోవ 

డం, (పతి మాటకూ తనని “మల్ *' అంటూ సంబోధించడం చాలా చెడ్డగా 

తోచింది సజ్జన్కి, కంఠంలో తీక్షణతను తెస్తూ తప్వీ కింతకు ముండే చెప్పాను 

పయత్ని స్తానని, వాగ్గానం చెయ్యలేను. వేరే యేర్పాటు జరగనంతవరకు 

ఈ భూమి మీద ఏశ కి కూడా నన్ను గెంటలేదు”' అని ఆసేసాడు సజ్జన్. 

రాజాసాహెద్ ఇంటి నుంచి తిరిగివచ్చిన సజ్జన్ చాలా విచారంగా 

వున్నాడు. వెద్దమ్మ మేడలోంచి పాఠళాల ఎ త్రివేయడం ఆతనికంత పరివ్క_ 
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రించలేని సమస్యగా తోచలేదు. కాని తన విరోధులు తాను చేయాలనుకుంటున్న 
నూతన సాంఘిక _పయోగాన్ని ఎలాగైనా విఫలం చెయ్యాలన్న పట్టుదలతో 

వున్నారనీ, దాన్ని ఎలా ఎదుర్కో వడం అనేది ఆతనికి ముఖ్య సమస్యగా 

తయారై ంది. రాబోయే పరిస్థితులు ఆతని కళ్లకు కడుతున్నాయి. ఆతనికి 

వ్యతి రేకంగా ఆఅతసికంటే ఎక్కువ దల శ్రీమంతులూ ఏకం 

అవుతున్నారు. ఆ పెట్టుబడిదారి వర్షం వారి స్వార్థం సంఘం నిజంగా అభ్యు 

దయాన్ని సౌధించకుండా నిరోధించాలని కుట పన్ను తోంది. పశాళ కి 

ఆతనివై వే వుంది కాని వాళ్ళ హృదయ సం మీద అతని కింకా గట్టినమ్మకం 

కుదరలేదు. ఇపుడు తనకు సవోయం చేసున్న వాళ్ళలో ఎక్కువమంది 

ఒకవేళ అవతలి పక్షాన్నుంచి లంచం తీసుకుని మోసం చేసే తానేం చేయ 

గలడు; సజ్జన్ తన (ప్రయోగాన్ని ఆంతకుముందే మొదలెట్టివుంటే ఈ పాటికి 

దాని _పయోజకత్వం గురించి (పజల్లో ఏ అపోహవుండేదకాదు, వాళ్ళు తనకు 

మద్దతు పూ ర్తిగా ఇచ్చేవాళ్ళు. వాళ్ల మనో స్థైర్యాన్ని తాను శద్ధిక్రించవలనిన 

పనిలేకుండా పోయేది. తన (ప్రతిపక్షంవాక్లు వేసే పతి ఎత్తూ మిశ్రేభేధంతో 
కూడుకున్న దై. వుండొచ్చు. అదీకాక ఈ వడ్డీ వ్యాపారస్తులు రాజకీయ పార్రీలను 

కూడా కూడగట్టుకని తమ సంస్థలో భాగస్వాములుగా చేసుకోవచ్చు. అలాంటి 

గడ్డు వరిస్థితి మంచి ఎలా తవ్పించుకొని తన పథకాన్ని నడపాలన్నదే ఇప్పుడ 

సజ్జన్ ప్రయాస ఆంతా. (వజల్లోనే జాగరణం రావాలి, తమ సంక్షేమం 

ఏది తమ హక్కులు ఏవి [పజలే గుంర్తించాలన్నదే సజ్జన్ కోరిక. కాని (పజల 

విశ్వాసాన్ని చూరకొనడానికి తాను ఏపని చెయ్యాలి? వాళ్ళ నమ్మకాన్ని 

_ సంపాదించడానికి తాను ఎలాంటి త్యాగం చెయ్యాలి?” 

“ఉపాయం అనేది వుండాలి కాని రామ్బీ సాధనాలు వాటంతట అవే 

సమకూరుతాయి. మేం గోమతీ ఓడ్తున వున్నాం. వచ్చి కలుసుకోరాదా 1” 

తన బంగళా ఏకాంతంలో ఆలోచనల ముసుగు తగిలించుకున్న సజ్జన్ కు బాబా 

కంఠం వినివించింది. రెండురోజుల కీతం ఈ మాదిరిగానే బాబా కంతం 

వినిపించింది సజ్జన్ కి. సజ్జన్ ఆక్చర్యంతో నిర్విజ్ఞుడ య్యాడు, అతనిలో 
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ఆంతఃసంఘర్షణ జరిగింది. ఇదీ నా భాింతియేనా అని. నా మనస్సే నాకు 

సంతృప్తి నివ్వడానికి.ఈ రూపాన్ని తొడుక్కుని నా ముందు రావడం లేదు 

కదా గోమతీ ఒడ్డుకు పోతే తనది భా9ంతో కాదో తేలిపోతుంది. డై 9వర్ని 

వెంటనే గ్యారేజి నుంచి కారు బయటికి తీయమని అజ్ఞావించాడు సజ్ఞన్, 

అనుకున్నట్టుగానే జరిగింది శివాలయం పంచలో పండుకుని వున్నాడు 

బాబా. సజ్జన్ని చూడగానే చిరునవ్వు నవ్వుతో “రామ్బిీ రావయ్యా, చా? 

సేపటినుంచి నీరాకకోసం ఎదురుచూనున్నాను” అంటూ ఆహోంనించాడు., 

“మొన్న ల్సి దగ్గరకు వస్తోంటే_” 

అప్పస్ట్ర రామభకురాలు చచ్చిపోయిండికదూ ! మాకు చాలా ఉపకారం 

చేసింది రామ్జీ. [గామంలో ఎంతబాగా ఏర్పాట్లు చేసాం ఆనుకున్నావు. 

పాఠళాల, వ్యాయామశాల అన్నీ సజావుగానడుస్తున్నా యి, మాళకేదెనా 

(టాక్షరు నిసారేమో ఆని మీ దగ్గరకు వద్బాం....” 

* పిక్చ కోరింది నౌర వేరుస్తాను, కాని నాకో సందేహం. దయచేని 

సివారించ ౧డీ”. 

“సందేహం ఎందుకు రామ్జీ, మీ దగ్గర ఓ టెలిఫోను వుంది. రెండోది 

నా దగ్గిర వుండనే వుంది” అంటూ బాబా నవ్వాడు. 

“ఆది ఎలా సాధ్యం 1” 

“సాధనా, నిరంతర కృషివల్ల” 

“జ సాధన ఏమిటో చెప్పగలరా?” 

=మనో నిగహం, ధ్యానం” 

“మనస్సును కేందీకృతం ఎలా చేయడం?" 

“నిరంతర చింతనం, మననం చేత” 

“నానా రూపాలు నిండుకున్న జీవితంలో ఏ ఒక్కదాన్ని గురించో 
మననం చేసేది ఎలా?” 
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“ఆయితే ఆ భీన్నత్వాన్ని గురించే ఆలోదించు, ' నీకత్యానికి [వతీక 

ఆయిన నీ కోరిక ఆకారాన్ని వెంచుకుని విన్నత్వానికి సరిసమానంగా వేసుకో, " 

అసలె న ఆనందం దేనిలో ఇమిడివుందో తెలుసుంది. [ప్రారంభంలో నీ సంపదను 

వెంచడానికి నువ్వు వెనకాడవు కదా. తర్వాత ధనంతో పజల మనస్సు 

చూరగొనాలన్న అరి నీలో బయలుదేరింది. ఇప్పుడు (ప్రజలూ నువ్వూ 

వేర య్యారు. దేనిమీద నీకు మక్కువ ఎక్కువగా వుంటుందో దానిమీదే 

నా ధ్యాస కూడ అధికంగా వుంటుంది. చిత్తం కూడా దానిలోనే ఏకాగథ 

పొందుతుంది”, 

"పతా జీవితంతో ఐక్యాన్ని పొందాలనుకుంటున్నాను” 

“నిస్సందేహంగా పొందగలవు” 

అల్ప ఆశీర్వాదం కావాలి. కాని మీ మార్మికసాఢ నా మహిమ గురించి 

నా జిజ్ఞాస అలాగేవుంది”. 

పద్మాసనం వేసుకున్న బాబా ''రామ్బీ, సత్యాన్ని ఆఆగీకరించు, నువ్వు 

అనుకునే మర్మం నాదికాడు ఆ మూల విరాట్టుది. నేను అణుక్షణం సహజ 

మార్గాన్నే సాధిన్తుంటాను. ఆందరికన్న మిన్న అఆవాలనే భావన నీలో వుంది. 
ద్రై్యైతంగా వుంటూ ఆదె తాన్ని ఎలా పొందగలవు రామ్జీ ?" ఆంటూ సహజ 

ధోరణిలోనే అన్నాడు, 

సజ్జన్ ఆలోచనలో పడిపోయాడు. 

“నా గురువు నాకు 'సేవి అనే మం కాన్ని ఉపదేశించాడు. అందరినీ 

నా రూపంగానే భావించి సేవించు అని అన్నాడు, రామ్జీ, చదువు-సందెలు 

లేనివాజ్జి. సేవ ఆశే పదాన్నే నిష్టతో జవిస్తూ బయలుదేరాను, సేవించాలనే 
కోరికే మనన్సుకు ఏకాాగత (పసాదించి తన నూశ్మాతిసూక్ష్మ మైన అపురూప 

మైన శకుల్ని చూపింది. ఇద్భాళ క్తి బలంతో సందేహం అనేది గాలి రూపాన్ని 

సంతరించుకొని ఎక్కడికైనా ప్రయాణం చేన్తుందంటారు. మేమింకా అ శక్తిని 

సిద్ధింప చేసుకోలేదనుకోండి, ఆ (ప్రభువు కోరుకుంటే సిదికలుగుతుంది. 
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లేకపోయినా చింతలేదు. కేవలం నిష్కామ సేవచేస్తూ పరమపదార్థాన్ని 
వెతుకుతూ బయల్దేరాను. (ప్రయాణంలో కలిగే వితి అనుభవాన్ని ఆర్జించు 
కుంటూ ముందుకు సాగిపోతాం. మా కింకేమీ కోరికల్రేవు” 

ఆ మాటలు విని సజ్జన్ నిట్టూర్పు విడుస్తూ “పీ మాటలు వింటోంతే 

మర్మం తేలిగ్గానే తెలినినట్టుంది. ఆయినా ఆది ఇంకా మర్మమేనండి” అని 
ఆన్నాడు, 

“ఇంకొ అభ్యాసం లేదు కదా రామ్జీ. దైనందిన జీవితంలో [కమ 

బద్ధంగా అభ్యనిస్తోందే ఆది మర్మంగా కనపడదు. దారి కొతడి కదూ. 

వెళుతుంటే సంకోచం వెనుకా ముందు కాళ్ళు వీకుతుంటాయి. ముందు నీ 
ఆంతరాత్మను అడగండి మీ కోరిక ఏమిటో అని తర్వాత నీ అంతరాత్మ ఏమి 

జవాబిన్తుందో వినండి, మీ కోరికలో ఏమేమి విశేషాలు మీకు బాగా రుచిస్తాయి; 
ఏమేమి మీకు అసలే రుచింపవో మననం చేసుకోండి. మీకు రుచించేవీ ఏవైతే 
వున్నాయో వాటి తెరవెనుక దాగివున్న సాంసారిక, సాంఘిక భౌతిక, 

ఆధిభౌతికమైన విషయాలు ఏమేమి వున్నాయో, మూలతత్తం ఏమిటో 
ఆన్వయించి చూడండి. ఆప్పుడు మీ కోరక మూల స్వరూపాన్ని గుర్తించి 

దాన్ని వికసింప చేయడానికి ఆలోచనలనీ వస్తువుల్నీ వకుహూ పేకగా చేని 

వాతావరణం ఆనే వస్తా9న్ని నేయండి. అంతే కోరిక గురించి నీ దృష్టి చిక్కు_లో 

పడదు. ఆనుక్షణం నువ్వు నువ్వు చేసే పతి పనీ నీవు అనుకున్న మాదిరిగానే 

వుంటుంది. ఆ కోరిక మీకు రుచించిక దాసిలా వుంటుంది. దానిలోవున్న 

శక్తిని గుర్తిస్తూ మీకు మర్మంగా కనఐడుతోన్న అనేకమైన అసాధారణమైన 

పవి[తానుభూతులు మీరు పొందగలుగుతారు, అనుభూతిని చేరడానికి మార్గం 

చాల సుళువె నది రామ్కీ. కాని అభ్యాసం ఆవసరం.” 

బాబా తేలిగ్గా ఆర్థం ఆయ్యేలా బెపోన్న మాటల్ని వింటూ సజ్ఞన్ వాటి 

(పభావానికి లోనై మౌనంగా వున్నాడు, అతను ఆలోచిస్తున్నాడు-లోతుగా 

ఆలోచి న్తున్నాడు, కాని ఆతను ఆలోచిందే తీరు నిదపోతూ కలకన్న 
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మాదీరిగానూ, ఒక పక్క స్పృవిీలేమి ఈ రెంటిలోనూ అంతర్థానమయి. 

నట్టుగా ఆగమ్యగోచరంగా వుంది. 

ఒకపక్క మహిపాల్ మీద పరువు నష్టం వెయ్యాలనే పట్టుదలా, 
మరోపక్క. చిన్న రాజాసాహెబ్ లాలాజానకీశరణ్, సేఠ్ రూప్రతన్ 
మొదలైన బలిసిన ఆసామీలంతా ఆతనికి వ్యతిరేకంగా -ఒక్క- తాటిమీద 
నిలబడ్డం. ఈరెండూ ఆతని సంకల్ప బలానికి అగ్నిపరీక్షల్లా తయారయ్యాయి. 
రెండు రోజుల (క్రితం కన్య అతని మొండి వైఖరి గురించి విశ్లేషిస్తూ అన్న 
మాటలు ఇప్పుడు జ్ఞాపకం వసున్నాయి. మొండిని విడనాడిన ఆతని మనస్సు 

ఈర్ష్యాలావం తనలో వున్నట్టుగా వుందనీ, ఎప్పుడూ వుందనీ, తాను అందరికన్న 

మిన్నగా వుండాలనుకుంటున్నాడని సృష్టంగా పలుకుతోంది. అయితే ఆలా 

కోరడం ఎంతవరకు ఉచితం! ఆతని కోరిక కేవలం స్వార్ధ, పేరేవితం. 

మూర్గత్వ్యంతో కూడుకుంది. ఇన్ని రూపాలూ, ఇన్ని రంగరింపులూ నిండిన 

ఈనాటి సంఘంలో ఇంత వైవిధ్యంలో దినదినానికి పెరిగిపోతోన్న ఈనాటి 
జీవితంలో ఆసలు ఎవరైనా సాటిలేని తనాన్ని సంతరించుకోవడం సాధ్యమా ! 

(ఫతిదానీలో జీవి వున్నాడు. ఈ దృష్టా చూస్తే ఆతను అద్వితీయుడే మరి 

శః సత్యాన్ని గుర్తించిన నాడు తనలో ఈర్ష్యా, పగ, ద్వేషం అంటూ ఏమీ 

మిగలవు....ఈ ఘట్టంలోనే ఆతనికి భయం వేస్తుంటుంది. ఆదే ఈర్ష్య, పగతో 

నిండిన వ్యక్తులు అతణ్ణి చుట్టుముట్టిన రోజు, ఇతరుల ఆబద్దం అనే వురితాడు 

ఆతని మెడకు పడిన రోజు తాను కూడా ఆలాంటి మనోవికారాల్ని [పకటించక 

పోతే తట్టుకోగలడా ఆన్నదే | పశ్నో. మనిషిలో సామాన్యంగా కనివించే. 

గుజదోషాల చెరనుండి తను ఎలా బయటపడగలడు ? బాబాను కలునుకుని 

తిరిగి వస్తోందే ఈ ఆలోచనల్నే ఆతని మనస్సు దారి పొడవునా చిలకడం 
(పారంభించాయి. శేకర్ రూప్రతన్ బంగాళా దారిలోవుంది. ఆలంకారాలతోనూ 

జెండాలతోనూ, స్యాగతం ఆన్న బోర్లు మీడ అతని చూపు ఆగింది. మళ్లీ 

మహిపాల్ జ్ఞప్తికి వచ్చాడు. పకుగెత్తుతోన్న ఆతని మనస్సు కాస్సేపు 
విశ మించింది. మహీపాల్ని చూసి ఆతని మేనకోడలు వివాహం సందర్భంగా 

శుభాకాంక్షలు ఆంద చేద్దామన్న కోరికను అణదుకోలేకపోయాడు. తనని 
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ఆవ్యోనించాడా? ఆహ్వానించలేదని అతను కీనుకచేంది ఎందుకు ఆలోచించాలీ ? 
మహీపాల్ తో అతని స్నేహం ఈనాటీడి కాదు, ఈ నివయాన్ని ఆతన 

ఎందుకు (త్రోనివేయ్యాలి? డై 9వర్ని కారు ఆపు చేయమన్నాడు సజ్జన్, కారు 

ఆగుతోంటే ఫెళ్ళికూతురికీ ఏదై నా కానుక తీసుకుంటే బావుండు ఆనివించింది. 

హజరత్ గంజ్ పోనిమ్మని మళ్ళీ డై9వర్తో అన్నాడు. అటువైపు కారు 

వెళాందే కానుక తీసు కెళ్ళితే తన గొప్పతనాన్ని చాటుకుంటాననికి సజ్జన్ 

తెచ్చాడని మహిపాల్ ఆనుమానించవచ్చన్న యోచన కలిగింది. కారు తిప్పమని 

మళ్ళీ డై 9వర్కు ఆర్డరు ఇచ్చాడు. కాని కారును రూప్రతన్ బఐంగళావైపు 
పోనివ్యాలా లెదా తమ బంగళాకే పోనివ్యాలా అని డై 9వరు ఎటూ తేల్చుకో లేక 

పోతున్నాడు. ఆతను సజ్ఞన్స్ అడిగాడు. విసి విననట్టు పూరుకున్నాడు 

సజ్జన్. ఇలాంటి స్థితిలో మహీపాల్ యింటికి వెళ్ళడమా లేదొ అని తేల్చుకో 

లేక పోతున్నాడు, స్యయంగా సజ్జన్ వెళ్ళకపోతే తన దృష్టిలోనే తనకు ఈర్ష 

వున్నట్టు కనపడుతోంది. వెళ్ళడానికి సంకోదంగావుంది. ఆవమానం ౬ పాలు 

ఆవుతానేమో అన్న భయం కూడా వుంది. 

కొరు సజ్జన్ బంగళా దగ్గరకు వచ్చేసింది. గేటువైవు తిప్పాడు డై రివ్, 

రూప్రతన్ బంగాళాకు వెళ్ల ఆన్నాడు సజ్జన్. 

సజ్జన్ అక్కడికి వె ళ్ళెప్పటికీ చిన్న బంతి జరుగుతోంది. రొమ్ము 

మీద పెరుగూ, తేనె కలివిన ఆకుల్ని వేసుకొని పరస్పరం కలుస్తున్నారు 

మహీపార్, అతని తమ్ముడూ జయపాలున్నూ, పెళ్ళికొడుకు మేనమామలతో 

ఎదుర్కోల సందర్భంలో జయపాల్ గుండె భగ భగ మండసాగింది. మేన 

మామల కారణంగా వ్షివానాం ఆంత సరదాగా కనివించలేదు. విడిదిలో 

వియ్యాలవారు దిగడంతోటే పెళ్ళికొడుకు మేనమామలు అనలే బై స్వాడ 

సరుకేమో ఆడపిల్ల తరపువాళ్ళను ఏడ్చించడం మొదలెట్టారు. వాళ్ళ కళ్ళల్లోంచి 

నీళ్ళకు అదులు ర క్రపుబొట్లు రాల్పించినంత పని చేసారు. నిన్నటి నుంచి 

ఈ రోజు వరకు ఆడుగడుగునా మహీపాల్ని అవమానించారు. వేళకాని వేళలో 

దొరకని వస్తువులు తెమ్మసీ తమ గొంతెమ్మ కోరికలతో వల్ల తరపువాళ్ళ 
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గొంగలో తడీ లేకుండా చేసేసారు. పెళ్ళీకొడుకు మేనమామ మహీపాల్ 
అమ్మగారి పుట్టింటితో దూరపు చుట్టరికం ఆఘోరించాడు. తాత, మేనమామల 
ఎంగిలి తిన్నావని మాటి మాటికీ మహీపాల్ని గేలిచెయ్యడం, మీ అమ్మగారు 
పుట్టింటి కోంచి చాలా సొమ్ము చేరవేసింది ఆదంతా ఇప్పుడు ఐబయటవెట్టు అని 

వేళాకోళం చెయ్యడం, శ్రీమంతులతోనూ మంతుిలతోనూ పోటీపడుతున్నా వు 

కదా ఫలానా కోరికలు చెల్లించమని ఆడగడం ఇవన్నీ చేసాడు, నిన్నటి నుంలి 

నోరు మూసుకొని ఎన్ని అవమానాలు సహించాడో ఆ భగవంతునికే ఎరుక. 
డాక్టర్ జయపాల్ వాళ్ళకు ఎదురుపడేవాడు కాదు. అథవా ఎప్పుడైనా 

అలాంటి వేళాకోళం ఎవరైనా చేసే వాళ్ళమీద తిరగబడేవాడు,. మహీపాల్ 

తమ్ముణ్ణి శాంతపరచేవాడు. వాళ్ళతో వాదించడం మొదలెట్టితే వాళ్లు మరింత 

రెచ్చిపోయి మరింతగా ఏడ్చించేవాళ్ళు. మహిపాల్ చచ్చిపోయిన తల్లి గరించి 

ఏవేవో ఎత్తి పొడుపులు పొడిచేచాళ్లు. 

ఎదుర్కో-ల జరుగుతోన్న సమయంలో సజ్జన్ వచ్చాడన్న కబురు 

వెళ్ళింద్ మహీపాల్కి. ఆతనికి ఆశ్చర్యం కలిగింది సజ్జన్, కన్య ఇద్దరినీ 

ఆతను కొవారిని విలవలేదు. సజ్జన్ రూప్రతన్ రూమ్లో వున్నాడనీ కర్నాల్ 

కూడా అక్క-డే వున్నాడసీ మహీపాల్కి కబురు పంపారు. 

రూప్రతన్ సజ్జన్కి చాల మర్యాద చేశాడు. మళ్ళీ అతను (ప్రారంభించిన 
(టన్హూ, ఉద్యమం గురించి పస కి తెచ్చాడు. మాటల సందర్భంలో “హిందూ 

దేశంలో అసంఖ్యాకంగా కులాలూ జాతులూ వున్నంతకాలం ఈ దేశంలో ఆన్ని 

వర్గాల శక్తుల్ని సమీకరించి ఏదైనా ఘనకార్యం చేయడం దుస్సాధ్యం, 

కులాల్ని తీనివేయడం ఆసలే సాధ్యంకాదు. ఎవరితరమూ కాదు. ఎన్ని 

ఉత్యమాల తుఫానులు వచ్చాయి పోయాయి. కాని ఈ లెక్థలేనన్ని కహాతు. 

తేగలూ, వర్జాలూ భారతదేశానికి కీడే కలిగిసున్నాయి. కాని దాని బాధను 

ఇంతవరకు తగ్గిం ంచలేదు....నేనయితే లోతుగా ఆలోలిస్తూ ఓ నిర్ణయానికి 

వచ్చాను సజ్జన్ . సంఘ సంస్కరణ ఆంటూ, సోనలిజమ్ ఆంటూ ఫ్యాషన్గా 

ఎనై నా ఆంటాం పాపం ఏమీలేనివాళ్ళను వూరడించేడానికి ఇలాటి 
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సానుభూతీ వాక్కులు అవసరం కూడాను. కానీ ఏ నిజమైన భారతీయుడు 
పరాయి దేళాల నీద్ధాంతాల్లో విశ్వాసం వుంచరాదు. యౌవనంలో నేను కూడా 

పక్కా సోషలిన్లుగా వున్నవాన్లే. ఇప్పటికీ నావి అవే ఉద్దేశాలు. కాని 

భారతీయులకు ఇవన్నీ పనికీరావని అనుకుంటున్నాను. కనీసం ఇంకో యేఖె 

సంవత్సరాల వరకు ఇక్కడ ఎలాంటి మార్పురాదు. తర్వాత సంగతి ఎవరు 

చూళారు?ో అని మాటల సందర్భంలో సేఠ్ దూప్రతన్ అన్నాడు. 

ఆ మాటలు సజ్జన్కి నచ్చలేదు. ఆతనికి ఎందుకు నచ్చలేదా అని 

అనుపన్నాడు, ఎందుకు చెడుగా భావించాలి? రూప్రతన్కి అలాంటి సంతం 

లోనే వుండాలని కోరిక. తనకేమీ మనిషి మనిషికీ మధ్య ఆన్యాయపూరిత మెన 

అసమానత్వం లేని సంఘంలో వుండాలని కోరిక. తన కోరికే నిజమెతే తప్పక 

తీరుతుంది. చిన్న రాశాసాహెబ్, రూప్రతన్, మహీపాల్ వాళ్ల మాటలు 

చెడ్డవన్న దృష్టిలో పరిశీలించడం తప్పు. వాళ్ళ మాటలు విన్నతర్వాత 
అతనిలోని సంకల్పబలం ఇతోధికం కొవాలి. ఇలాంటి వ్యతిరేకత ఆతని 

సంకల్ప బలానికి అగ్నిపరీక్ష. 

“మీ మాటల్ని నేను చెడ్డగా తీసుకోను. మీ మాటల్లో సత్యం వుందని 

ఆసలే ఒప్పుకోను. మీ వ్యతిరేక భావాలతో సవినయంగా ఘర్షణ పడడానికి 

నీద్ధంగా వున్నాను.” ఆంటూ రూప్రతన్తో అన్నాడు సజ్జన్, 

“ఎఏఎమోయి, గాంధిన్టు ఆయినట్టుందే?” నవ్వుతూ ఓ చెణుకు వినీరాడు 

రూప్క తన్. సజన్ సమాధానంగా చిరునవ్వు నవ్వాడు. “గాంరీబీ ఛాఠతీయుడేగా. 

నేను కూడా ఛార తీయుజ్ఞి కావడానికి ప్రయత్నినున్నాను.” 
“అందే ఇప్పటివరకు విదేశీ సరుకు ఆన్నమాటె. 

“విదేశీ సరుకునూ. గాలిలో తేలే సరుకునూ. నాడి ఆంటూ లేదూ. 
పరాయదంటూ లేదు. ఇప్పుడు నాదంటూ వుంది. 

ఇంతలో రూప్రతన్ రూమ్లో ఆడుగు పెట్టాడు మహీపాల్. ఆతని 

ముఖం బాగా చిన్న పోయి వుంది. గదిలోకి వచ్చి సజ్జన్ వైపు చూడకుండా 

సోఫామీద కూర్చున్నాడు. 
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నేన్స శుభాకాంక్షలు తెలపడానికీ వచ్చానోఆంటూ సజ్జన్ మహీపాల్ని 
పలకరించాడు. 

“థేంక్స్! నీకు బదులు నీ రిజిస్టరు నోటీసు ఎప్పుడొస్తుందా అని ఎదురు 
చూస్తున్నా. నామీద పరువు నష్టం దావా వెయ్యాలనుకుంటున్నావటగా?” 

సజ్జన్ వీమీ తొణక్కుండా “ముందు ఆదే సంకల్పం వుండి. నాలో 

ఇంకా అనూయ భావం వుందని తెలుసుకున్నాను, ఆందుకనే నా పరువు నేనే 

తీసుకుంటున్నాను. ముందు మనస్సనే కోర్టులో గెలిస్తే ,శర్వాత ఇంకేమైనా 

చెయ్యడానికి అర్హత యేవ్పడుతుంది” ఆని పళాంతంగా అన్నాడు, 

ఆ మాటలకు కర్నల్ ముఖం మీద ఆనందం వెల్లి విరిసింది. కు రాడిలా 

సంతోషంతో ఎగిరి గంతేసి “సజ్ఞన్, నువ్వు నిజంగా గొప్పవాడివోయి నీలాంటి 

హుందాతనం మహీపాల్కు కూడా లేదని ఆతని ముఖం మీదే చెప్పుతున్నాను” 

ఆన్నాడు. 

మహిపాల్ న్యూనతాభావంతో బాధపడసొగాడు. అది ఆతనికి చిరాకు 

కలిగిసోంది. వియ్యాలవారి ముందు చూపలేని తన పౌరుషాన్ని సజ్జన్ ముందు 

(పకటించాలనుకున్నాడు. ఒక్కసారిగా సజ్ఞన్ మీద విరుచుకు పడ్డాడు-” చాలా 

మంది గొప్పతనాన్ని చవిచూసింది. ఈ ఉక్కువిండం ఇతని గా ఎంత? 

ఇతనెంతః? పెద్ద పెద్ద కోటీశ్వరులనే చూళాడీ మహీపాల్, నా తడాభాముందు 

చోరె_త్తడానికీ “ఎవరికి గుండెలు? ఆదర్శం అనే ఒక్కమాటముందు అందరిని 

వ్రీరేస్తాను. ఎవరి ఐళ్వర్యాన్ని చూసి మహీపాల్ భయపడే రకం కాదు. 

ఐశ్వర్యం అంటే నాకు లెఫ్టేలేదు. నిన్నటి నుంచి ఇవాళ వరకు మించిసీళ్ళలా 

కర్చు పెట్టాను డబ్బు” 

“ఆవ్షను లేవోయ్! ఎక్క జ్ఞుంచై నా ఆస్పనంగా వసే అందరూ నీళ్ళు 

లాగే కర్చువెడతారు ఆంటూ తగుల్కొన్నాడు వెంటనే రూప్రతన్. 

వియ్యాలవారి నుంచి ఆవమానాలూ, పరాభవం సహిస్తూ దిగమింగిన 

మహీపాల్ ఆ ఆక్క సంతా నజ్జన్ మీద వెళ్ళబోసుకుందామన్న తొందరలో 
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మర్యాద, వాద్దులు దాటి _పవర్తిందాడు, ఆందుకు సేఠ్ రూప్రతన్కి కోపం 
వచ్చింది. మహీపాల్ (క్రీమంతులితో పోటీ పడుతున్నాడు. మహీపాల్ని 

ఎక్కడుందాలో అక్కడే వుండమనీ ఆతని మదాన్ని అణగదొక్కాలన్న 

వుద్దేశంతో తన మాటల్ని మరింత విపులీకరించాడు. సేఠ్ రూప్రతన్ ఆతనికి 

ఎంతో సాయం చేసాడు. నగలు ఆమ్మి సానని తానేస్వయంగా వాటిని కొని 
మహీపాల్కి మొత్తం నలభై వేల రూపాయల నగదు ముట్టజెప్పాడు. మేనకోడలి 
వెళ్ళి చేసుకుంటానంటే తన జంగళా యిచ్చాడు. అయినా కూడా ఈ వ్యకి 
గర్వటోతై పొగరుమోతు శనంతో తన ఐళ్వర్యాన్నే నిందిస్తూ అతని గొప్పలు 
కోస్తున్నాడు. వెంటనే మరో చురుకు అంటిం చాలన్న వుద్దేళ్యంతో మహీపాల్ 

గొప్పతనం మీద చావుదెబ్బే కొట్టాడు _ “మేనమామ యింట్లో బందిపోటు 

జరిగింది. దానితో మహీపాల్ గారి జాతకమే మారిండి* ఏదో మేలు చేస్తున్నా 

నని దొంగ (పాణాలు తీసాడు, దొంగతనాన్నంతా బందిపోట్ల మీద రుడ్డి 

తాను వెద్ద సేట్ అయిపోయాడు”, 

కర్నల్, సజ్జన్ ఒకరి ముఖాలు ఒకరు చూచుకో సాగారు, మహీపాల్కు 

గంగవెకుతె తింది. "నన్ను అవమానించకు నీర కం తాగుతాను అంటూ 

గద్దించాడు. 

“అవునయ్యా, రీవి, ఠాకూ వున్న ఆగర్భ శ్రీమంతుడిని కదూ। నా 

5 క్తం ఎందుకు తాగవూ! కొంచెం తగ్గు. మీ చిన్నమ్మ కొడుకుని ఇప్పుడే 

ఇక్కడికి విలిచి ఆడుగుతాను. నీ అమ్మగారిడి ఆని ఆంటోన్న ఆ వోరాన్ని 

ఆతని కీస్పుడే చూవించి నీ స్నేహితుల ముందే ఎవరిదని అడుగుతాను”. చిరు 
నవ్వు నవ్వుతూ వ్వంగ్యంగా అన్నాడు రూప్రతన్. టీపాయ్ మీద అమర్చిన 

ఐటన్ నొక్కాడు గూప్రతన్. 

“అతని పరువు తియ్యకండి. మా పరువు తియ్యకండి. మహీపాల్ నా పాత 
స్నేహితుడు” ఆంటూ సజ్జన్ ఆతని రెండు చేతులూ పట్టు కున్నాడు. కర్నల్ 

వేడుకుంటోన్న ట్టుగా రూప్రతన్ వైపు చూడసాగాడు, ([పాణంలేని శిలా 

(పతిమలా తల వంచుకొని కూర్చుండి పోయాడు మహీపాల్. “ఎక్కడకు 
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సోయిందీ నీ రీవి ఆంతా? [(వపంచాని కంతా ఆదర్శ పాఠాలు వల్లించి ఇంట్లో 

ఇటువంటి ఘోరాలు చేసారు” అని మహిపాల్ వైపు ఓ చూపు ఏసురుతూ 

అన్నాడు రూపరతన్, 

“పోనిలే రూప్రతన్” అంటూ సజ్జన్ సర్దబోయాడు. 

“ఎప్పుడో పోనిచ్చానులే. ఈయనగారు తెగ సీఇగుతోంది నాకూ 

రోషం పుట్టుకొచ్చింది. ఈయనగారు చేసిన ఘరానా దొంగతనం కూడా 
విచితంగా బయట పడింది. ఈయనగారి చిన్నమ్మ కొడుకు నాతో చదువు 

కున్నాడు. ఆయన ద్యారానే ఈయనతో నాకు పరిచయం. వెళ్ళికి ఇక్కడకు 

వచ్చాడు. ఏడో లోకాఖిరామాయణం మాట్టాడుతోం టే వాళ్ళ తాఠలూ ముతాశలూ 

సంపాదించిన నగల గురించి ఈ మధ్య వాళ్ళింట్లో జరిగిన దొంగతనం గురించీ 

మాటల సందర్భంలో |వస క్రి వచ్చింది. మహీపాల్ తల్లి హారంకూడా వీళ్లింటిదే 
ఆయినృంటుంది కదా ఆని ఆ మిషతో మా యింట్లోని నగలన్నీ చూవించాను. 

చూడగానే ఆతనికి మతిపోయినంత పని ఆయింది. ఈ వసువు నీ కెక్కడదని 

ఆడిగాడు. ఈ వస్తువు అయితే మా ఇంట్లో జరిగిన దొంగతనంలో పోయింది 
అని చెప్పాడు. దొంగతనం హడా వృడిలో ఈ హారాన్ని మహిపాల్ మెల్లగా 
తస్కరించాడని తెలుసు కున్నాను. ఈయన ముందు ఇంతవరకీ రహస్యాన్ని 

కవ్ప్ వుంచాను, ఇవ్వాళ ఈయన పొగరుమోతుగా నీలుగుతోంటే వుండబట్టలేక 
అనేసాను. పరమ దొంగ. కృతఘ్నుడు. ఈయన దర్జా మండీపోను. పెద్ధ 
[(బబాహ్మణుడట, ఆదర్శవాదట, పండితుడట, రచయితట. సజ్జన్ ఇతని కన్న 

లషరెట్లు చెడ్డవాడు కావచ్చు. తన స్వంత ఆస్థి లక్షల రూపాయలు ఇతరుల 

కోసం నీళ్ళలా ఖర్చు పెడుతున్నాడు. ఈయనగారు దొంగిలించిన సొత్తు మీద 
విరవీగుతూ నీళ్ళ మాదిరిగా డబ్బు కర్చు వెడు తున్నానని కోతలు కోన్తున్నాడు. 
మాలాంటి ఆగర్భ శ్రీమంతులతో పొటీపడు తున్నాడు. వూడి పడ్డాడు వెద్ద 

సేర్గారు!” 

వంచిన తల ఎ తలేదు మహీపాల్, పరిస్థితిని (గహించి మహీపాల్ని 

ఏమీ పలకరించ కుండా రూప్రతన్ దగ్గర శలవు తీసుకుని వెళ్ళి పోయాడు 

సజ్జన్. కర్నల్ కూడా అతనితో పాటు లేచి వెళ్ళాడు. 
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(ప్రపంచమే ఖారంగా కనివించ సాగింది మహీపాల్ కి. (పతివ్య క్రి అతని 

వెప్ప వేలు చూపుతూ “ఎడు దొంగ" అంటున న్నటుగా కనిపించాడు. రూప్ 

రతన్ గదిలోంచి బయటపడ్డ మహీపాల్ విడిదివెపు వెళ్ళి ముఖం చూపలేక 

పోయాడు, గేటు తీవి బయటికి వచ్చాడు. అతని చదువూ, సంస్కారం, 

మననం రచనలూ, అదర్శలూ, sas వన్నీ వ్యర్దమె పొయ్యాయి. 

డబ్బు మీద వ్యామోవాం మహీపాల్ని దొంగ చేనందచి, వీ రహస్యాన్ని || పపం 

తంలో ఎవరికీ లేలీదను కున్నాడో ఆ రహస్యం- మహీపాల్ చేనిన ఆ పా” 
ఇవ్వాళ ఎంతో తేలిగ్గా సునాయాసంగా |అద్రలైంది, తాతాగారింట్రో కనక! 

పడిన ఆర్నాతి ఆతని కళ్ళ ముందు చలన చ్మితంలోని దృశ్యాల్లా కనపడ 

సాగాయి! ఎంతో సాహసంతోన్తూ నిర్భయంగానూ, తాను దొంగల్ని ఎదుర్కొం 
న్నాడు. తన తుపాకీ గుండు తగిలి చచ్చిన దొంగను దగ్గిరగా చూడాలన్న 
కోరిక కలిగింది. వెంటనే దగ్గరకు వెళ్ళి చూశాగు దొంగపకినచోట పక్కగా 

ఆతని సంచీ, దాన్లో నగల వెద్దె కనివించాయి. ఆభరణాల్ని చూడగానే మహీ 

పాల్ బుద్ది వక్రించింది తక్షణం వెచైను దాచేసాడు ఇద్దరు దొంగలు చిక్క 

కుండా పారిపోయిన కారణంగా రహస్య: టై ట్ వుండి పోయింది. 

మహీపాల్ ని సందేహించడా 3కి అస్కారం లేపండా పోయింది. ఓక దొంగను 

అక్కడి కక్కడే చంవిశందయకు మహిపాల్ సానవాసాన్ని అందరూ మెచ్చు 

కున్నారు. ఒకనాటి వీరుడు ఇవ్వాళ తన స్నుహితుల ముందర దొంగగా 

బుజువు అయ్యాడు. ఇప్పుడు సజ్జగ్కీ వ్య తరేకంగా తాను తిరగబడి రొమ్ము 

విరుచుకుని వాదించలేడు రూస్"తన్ తో పమానంగా ఇచ్చి పుచ్చుకునే ధోరణిలో 
మాట్లాడ లేడు, కర్నల్ లాటి స. తన ఇంల్లో వాళ్ళూ- కళ్యాణీ, 

3 

విల్లలూ తను దొంగని తెళినేస తర్వాత ఆ యింట్లో వుండే అర్హతే కోల్పోతాడు. 

తల వంచుకుని అడుగులు ముందుకు చెస్తున్నాడు మహీపాల్. మహీ 

పాల్ హృద యం ఆసంఖ్యాక మైన యాతనకు గర్ అవుతోంది. “నేనేం పని 

చేసాను” అంటూ మహీపాల్ డబ్బుగా చూడ లేదన్నది నిజమే. ఎప్పుడు లేమి 

తోనూ, లోపాలతోనూ ఘర్దించాడు, డబ్బు ఆర్జించాలనే కో రె, గ్రావుండేది కాని 
రా 
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డబ్బుకు ముందు ఎప్పుడూ ఆత్మను అమ్ముకొని సలాము చేయలేదు. ధనాభావం 

చేత ఆలిని పోయిన అతని శరీరం, మనస్సూ డబ్బు ముందు దాసోహం 

ఆయింది,ఆప్పుడే అతను దొంగతనం చేయడావికి పాల్పడ్డాడు. డబ్బు అతని 

లోని శ_క్తి సామర్థ్యాల్ని ఉడిగించేసింది, పెళ్ళీ, వడుగూ. పుట్టు వెంటుకలూ, 
విల్లల చదువూ, దర్గాకు మించిన కర్చూ. "కళ్యాణి మొండి పట్టుదలా అన్నీ 

కలిని ఆతజ్ఞి ఆదర్శ ళష్ణుడిగా చేని పారేసాయి. ఎంతో వుత్సాహంగా తాను 
భారత దేశం సాంస్కృతిక సాంఘిక చరితను రాయాలనీ సామిని సేకరిసు 

నాడు! ఓక) చజంలో పుట్టిన కక్కు. రి సంవత్సరాల తరబడి అతను సాధిం 

చిన నిష్టను మట్టిలో కలి పేనింది. *“*భోళాశంకర్, నీ పేరు తలవడానికి కూడా 

ఒళ్ళూ, మనస్పూ మండు తున్నాయి! ఎంత పాడుపని చేసాను! గాల నీచానికి 

ఒడిగట్టాను”. 

వూరికీ వాడలకూ దూరంగా వళుతున్నాడు మహీపాల్. నికందల్ బాగ్ 

దాటి పోయాడు, క ద్రైవంతిన్ని "దాటాడు. నిషాత్గంజ్ లోంచి పోకుండా వుండే 

నిమి త్రం గోమతీ నదీ ఒడ్డు ఎక్కా డు- ఆలాగే ముందుకు నడుస్తూ వెళ్ళాడు 

పగలు గడిచిండి,రాతి గడిచిందిః మొ తం ఒక రోజు గడిచింది. రెండో 
రోజు ఇంటిల్లిపాదీ విచారంలో మునిగి పోయారు. ప్రతిక్షణం భర్త వస్తున్నల్త 

అతని ఆలికిడి ఆవుతున్న టే గడివింది కళ్యాణి, ఆమె మనస్సు మాతం భర 

వన్తున్నట్లుగా పసిగట్టేడి, కాని భర్త జాడ ఎక్కడా దొరకలేదు. ఆకస్మాత్తుగా 

మహిపాల్ ఎవరికి తెలీకుండా ఎక్కడికీ పోయాడా అని ఆళ్చర్య పోయారు. 

పెళ్ళి రివాజులూ, సందడి ఆంతా నమూమూలుగానే వుంది. వుదయం *శీీన్రా 

కలేవా జదిగింది. బంతి వేసారు. వియ్యాల వారికి వీడ్కోలు ఇచ్చే సందర్భంలో 

దశ్నీణ పంచుతోంటే మహీపాల్ ఎక్కడా ఆని అడిగారు. ఆ త్రగారింటికి 

పోతోన్న శకుంతల అందరి దగ్గర వెక్కి వెక్కి. యేడ్చింది, ఆడవిల్ల అత్తగా 
రింటికి వెళ్లోంటే ఇంటిల్లిపాదీ యేడ్యడం మామూలే. కాని కళ్యాణి మాతం 
ఏడ్వడం లేదు. ఆమె కళ్ళు పొడిగట్టి నాలుగు దిక్కులూ వెతుకు తున్నాయి. 

(1) పెళ్ళి "రెండో రోజు వీయ్యాలవారిక్తి చే సేవిందు. -- 
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భర రాకకోసం మనస్సు ఎంత పరితపిస్తున్నా చేతులూ కాళ్ళూ యం|తాల్లా 

పనిచేస్తూనే వున్నాయి. ఇప్పుడు వెళ్ళి పనులు కూడా లేవు చేయడానికి. కళ్యాణి 

ముఖం లిన్న పోయింది. నెతురు చుక్క లేకుండా అంతా శూన్యమె పోయిండి. 

భర పాదాల చప్పుడు కూడా వినబడడం లేదు ఆమెకు. వెళ్ళి కొడుకు తరపు. 

వాళ్ళూ మహీపాల్ జాడలేకుండా వెళ్ళిపోవడం గురించి రకరకాలుగా వూహించు 

కున్నారు, చర్చించుకున్నారు. 

శకుంతల్ని అత్తగారింటికి పంపే సమయానికి వనకన్య అకస్మాతుగా 

ఆక డికి వచ్చింది నిర్భావంగా పున్న ముఖ కవళికను కళ శూర కుండా 

చూనింది కళ్యాణీ. తర్వాత ఆమె దగరకు వెళ్ళి వ పట్టుకుని అవతలికి 

తీసుకెళ్ళి “ఏమైన కబురు తెలినిందా అని మనస్సును బిగపట్టు కుంటూ 

ఆడీగింది. 

“కూతురి కోసం వెళ్ళి కానుకతెద్చాను'' అంటూ కల్యాణి చూపుల్ని 

తవ్పించుకొంటూ శకుంతల దగ్గర కెళ్ళింది కన్య. కన్యకు చూని శకుంతల 

ఏడ్చింది. కర్నల్, సజన్, కర్నల్ భార్యా; తన తిరిపురా సివేవో కానుకలు 

తెచ్చింది వనకన్య. కానుకలు ఇవ్వడానికి సమయం మించిపోయినా మామలిద్దరూ 

ఈ రాజరికపు మర్యాదలు తీర్చలేకనేకదా మహీవాల్ నీచానికి ఒడిగట్టి నలు 

గురిలో నగుబాదై చివరికి మరణాన్ని కొనితచ్చుకున్నాడన్న _ ఉద్దేశ్యంతో 

నంగా కానుకలు తెచ్చారు. శకుంతలకు ఇవ్యడం కోసం. విలువెన ఫర్నిచరు, 

లాన్హకు దు నిల్కువస్తా9లు, రాళ్ళనగలూ, కొతకారూ, ఇంకొ ఇంకా తేమ 

మృతుడు లేని లోటులో తాము కొనగల్గివదంతా కొన్నారు. సామానులంతా 

నాలుగు ట్రక్కులు నిండాయి. మొత్తం నలభె ఏభై చేల రూపాయల సామాను 

ఖరీదు చేశారు, మహిపాల్ ఇద్దరు మితులు. _కొత్తకారును కర్నల్ డై వరే 

నడుపుతూ తీసుకొల్చాడు. కారంతా పూలతో ఆలంకరింబారు. వెళ్ళిళొడుకూ 

పెళ్ళికూతురూ తమ స్వంతకారులో ఇంటికి వెళ్ళారు. మహీపాల్ మి తులిచ్చిన 

అమూల్యమైన కానుకలు బరువు (క్రింద మహిపాల్ _పసక్రి నలిగి పోయింది. 
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వియ్యాలవారు వెళ్ళిన తరువాత పెళ్ళికూతురు తరవువాళ్ళ యింట్లో 

సంద డైతే వుందికానీ ఎవ్వరి ముఖంలో ఉత్సావాంలేదు:-_ తలుపు వేని కన్య 

కల్యాణితో ఏదోమాట్టాడుతోంది. ఏమిటి చెప్మాఅంటూ పిల్ల లంతా ఖంగారుపడు 

తున్నారు. నిన్న మధ్యాహ్నం నుంచి కనబడకుండా పోయిన తండి జాడ 

తెలియని విల్లల మాననిక పరిస్టితి ఎలావుంటుందో సుళువుగా వూహించుకో 

వచ్చు, అంతలో డాక్టర్ జయపాల్ ఎక్కణ్జుంచో వచ్చి భార్యను దూరంగా తీసు 

కెళ్ళి రహస్యంగా మాట్లాడాడు. రా బట్లలేని రహస్యం అనే విసురు రాయి మధ్య 

నలిగిసోతున్న వల్లల మొవోలు ఎంతో జాలిని కొలపుతున్నాయి. భార్యతో 

మాట్టాడిం తర్వాత జయపాల్ తపోరన్ దగ్గరకొచ్చి "మీ అమ్మ ఎక్కడ” అని 

వాళ్ళను అడిగాడు. మూసివున్న తలుపు వెపు వాళ్ళు సెగచేసాడు తపోరన్, 

డాక్టర్ తలువు తట్టాడు, కన్య తలుపు తీసింది. జయపాల్ని చూని పక్క ఈ 

తప్పుకుంది. గదికి మధ్యగా కూర్చున్న కళ్యాణి కుడి చేతిని 
ఎడమ చేతిమీద బలంగా కొడుతూ చేతులకున్న గాజుల్ని పగులకొడు 

తోంది. ఆమె కళ్ళు ఇవ్పుడూ పొడిగానే వున్నాయి. "ఒదినా అన్నయ్య ఎంత 

పని చేసాడు” ఆంటూ వలవల ఏడ్చాడు డాక్టర్ జయపాల్. కన్య కళ్ళు చెమ్మ 

గిల్హాయి. ఏమిటా అని పెద్దబ్బాయి, వెద్దమ్మాయి గిడిలో జొళపగ్య* . వనకన్య 
రాజ్య శ్రీని ఒకోక తీసుకుంది. "నాన్నగారికి ఏమైంది?” ఆంటూ పెద్దబ్బాయి 

వినతం డివి అడిగారు. సమాధానంగా వినతం డి మరింత విలపించాడు పీల్తిలు 

గుచ్చి గుచ్చి అడుగుతున్నారు, నాన్నగారికి ఏమైందని. మహిపాల్ మరణిందా 

డన్న వార్త ఇల్లంతా పొక్కింది. 

రోజుకు మల్లేకాక ఇవ్వాళ వుదయం కర్నల్ సజ్జన్ అ౦టీకే తిన్నగా 

వెళ్ళాడు. ఇద్దరు మితులూ ఒంటరిగా కూర్చొని మాట్లాడారు, మహీపాల్ 

చేసిన పనికి వాక్ట పళ్చాతాపం చెందారు, సిగ్గుతో ఏదైనా ఆమాయిత్యం చేసు 

కుంటాడేమో అన్న భయాన్ని సజ్జన్ (పకటించాడు. కాని వెళ్ళిలో జరగాల్సిన 

తతాంగాలు పూర్తయే వరకు ఆలాంటి దొసకీ ఒడిగట్టడని కర్నల్ నమ్మాడు. 

తన ముఖం చూసి మహిపాల్ ఇంకా ఎంత సిగ్గుపడతాడో అని కర్నల్ 
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ఇవ్వాళ ఉదయం అక్కడికి వెళ్ళలేదు. పెళ్ళి తతంగాలన్న పూ రికావడంలోటే 

మపాపాల్ ఆక్మహత్యా [పయత్నానికీ పూనుకో వచ్చని కర్నల్ - అనుమాసీం 

చాడు. శకుంతల్ని ఆత్రగారింటికి పంపనప్పటీ నుంచి మహీపొల్న క్ర మన్ వెట్టి 

వుండాలని అతను ఆలోచించు కన్నాడు కూడాను. 

కర్నల్ వచ్చిన కొంచెం సేపటికి కన్య మామూలుగా పాఠథళాలకు వెళ్ళి 

పోయిండి సుమారు పదకొండూ పదకొండున్నర గంటలకు ఓ దిన ప్, తిక 

కార్యాలయం నంచి సజ్జ న్కి టెలిఫోను చచ్చింది, మీరు వంటనే కాగాgణయానికీ 

దండి ఆంటూ ఫోనులో సంపాదకుడ్త. చెవె బడు. 

వెంటనే బయలుదేరి పతికా కౌర్యాలయానికీ వెళ్ళాడు సజన్ సంపాదక 

మహాశయడు తాయరులోంచి డీ కాగితాన్ని తీసి సజ్జన చేతికి స పష . మహీ 

పాల్ రానిన వుత్తరం అది. ఎవకో స్కూలు se లెజ్డి కఫ్ నోటు 

బుక్కు లోంచి ఓ కాగితం మీద వే J సతికా నంషపాగక్క న్స చేరిట మహీ 

పాల్ ఓ లఖ రాసాడు. 

సంపాదక మహా యుబకు, 

గలరని మిసం్ములను |వార్టిస్తున్నాను. నేనో అపరాధ. చేశానని అనారంగంగా 

ఒప్పు కుంటున్నాను... వేరాళలో నిండిన ఓ క్షణం కన్ను దొంగగా మార్చి 
వేసింది. నేను నా చిన్నమ్మ కొడుకు యింట- ఆంటే నా లాలన పాలనా జరిగిన 

యింట- దొంగలు పడిన సమయంలో వున్నాను. దొంగల్లో ఒకళజ్జీ చంవి 

ఆతను దోనుకున్న సొమ్మును నేను అపహరించారు. ఆనగలు మా అమ్మగారి 
పుట్టింటేకి చెం “ట్టివీ, ఆ నగల సంచిని దగ్గిరేవున్న ఓ సున్నపు బట్టీలో 
దాచాను అద్లరు దొంగలు కొన్ని నగలూ కొంత రొభ్కాన్నీ తీసుకుని పారి 

పోయారు, చచ్చిపోయిన దొంగ దగ్గర్నుంచి గుంజుకున్న నగలు కూడా 

దొంగలు ఎత్తుకు పోయిన నగల్లోనే వున్నట్టుగా నాటకం ఆడాను. ఈ దొంగ 
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తనం చేసోంటే నా ఆత్మకంవించి పోయింది కాని గడ్డు ఆర్థిక పరిస్థితులు 

కంవిసోన్న నా ఆత్మను గొలుసులతో బంధించి దాని నోరు నొక్షే్ససాయి. 

ఆ రోజుల్లో నా మేనకోడలు శకుంతలకు వివావాం ఎలా చెయ్యడమా ఆని 

సతమత మౌతున్నాను. మన కులాబచారాల (పకారం మేనకోడలు వెళ్ళి చెయ్య 

లని నా భార్య పట్టు పట్టింది. ఆమె మొండి వెఖరిలో మన సాంఘిక వ్యనసే 

ఆలా మాట్లాడు తున్నట్టుగా నాకు తోచింది. త ల్రిస తండినీ పోగొట్లుకున్న నా 

మేనకోడలి వివాహం నేనెంతో ఘనంగా చెయ్యాలను కున్నాను. తాలూకాదారీ 

వాతావరణంలో పెరిగిన నాకు నా సంస్కా రాలు కూడా రాచరికాస్ని రంగరించు 

కున్నట్లుగానే కనివించాయి. కొన్నాళ్ళుగా నా ఆర్థిక పరిస్థితులు దుర్భరంగా 

తయారవడం పారంభం ఆయిననోటి నుంచి నాలో ఓ రకమెన ఆసంత్భ వ్ర 

చెలరేగుతూ వచ్చింది. “లో వెరుగుతాన్న న్యూనతాభావం నాలో వున్న చిత్త 

శుద్దిసి గొంతు నులిమి చంపేసింది. నగలు నాకు భగవంతుడు ఆపదలో 

(ససాదించాడనుకున్నాను, ఇన్ని నగలు పోగొట్టుకొన్న తర్వాత కూడా 

దర్జాగా బతక గలిగినంత ఐక్యర్యం వాళ్ళకు వుంది. కాని ఈ కొద్దిపాటి నగలతో 

నా మేనకోడలి వెళ్ళికి డబ్బు ఎలా సమకూర్చాలన్న సమస్య సులభంగా తీరి 

పోతుంది. 

“నా నీచపు కృతాన్ని సమర్ధించుకోవ డానికి నేను చేసిన తర్కం ఎంత 

శుష్క మైందో ఈరోజు గుర్తించాను, దొంగతనం చేయగానే నేను విరికిపందనై 

పోయాను. విరికివాడి తర్కం ఎంత మార్పు తెచ్చేదిగా వున్నా ఎప్పుడూ సారం 

లేనివిగా వుంటుంది. అబద్దపు తరాలు చేసి మనస్సును వూరడిం చాను. 

నాలాంటి జాగృతి కలిగివున్న వ్యక్తినే లేమిలో పడతోసి బతికివుండ 

గానే చం పేసేసోమత గల ఈ సాంమిక వ్యవస్థ సంస్కారాలే లీవు రన 

వాళ్ళను సామాజికి చైతన్యం ఆంటే బొ తిగా తెలియని ఆమాయకపు (బతుకుల్ని 
మీరు |పతిరోజు మీ ప ఓకలో పచుకించు నట్లుగా పతనానికి దిగజారి వాళ్ళ 
అంతాల్ని విషాదక రంగా చెస్తున్నదంటే అందులో ఆళ్చర్యంలేద. 

“విరికి తనం ఆణువు ఆణువునా వ్యావించిన నా ఈ శరీరాన్ని స్వచ్చం 

చేసుకోవ డానికి నేను ఆత్మ హత్య చేసుకుంటున్నాను, 
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“నేను రెండో ఆపరాధం చేశాను, నా పరమ మితుడూ, సుపనిద్ధ 
చితకారుడూ అయిన (శ్రీయుతులు సజ్జన్ వర్మగారు తన స్వంత ఆస్థిని పజా 

హిత కొర్య|కా మాలకు దానం చేసోంటే ఆనూయపడీ వారి కార్యక మాల్ని - 

సంవత్సరాల తరబడి నేను ఆదర్శాలుగా పూజించు కుంటున్న కలలు కంటూన్న 

ఆ సాంఘిక కార్య[కమాల్ని వ్యతి రేకించాన. నా వ్య కిత్వంలో పాకి పోయిన 

నా ఈ సంకుచితత్వం చెరగని మచ్చగా నా జీవితంలో నిలచి పోవాల] కోరు 
కుంటున్నాను. నేను చేనిన దొంగతనం కంటే ఇడి ఎక్కువ (కూర మైనదని 

భావినున్నాను. 

ఇటు, 
వ్ 

మహీపాల్ కర్తా 

ఉతరం కింద దానికి సంబంధ్ఎచినం కొన్ని పంకులు రాగి వున్నాయి. 

“వ్య కి వ్యక్రిలానే వుండాలి. క ఆతను పవ్యక్తిపరంగా చేసే ఆలోచనకు 

సాంఘిక దృకంభం వండడం ఎంతే నా ఆవసరం, నేను ఏకాకిని. ఆయినా 

ఐహుజనం కోసం వున్నాను, సుఖ దుఃభాలూ కాంతి- ఆళాంతి ఇవన్నీ వ్య కిగత 

ఆనుభూతులు, కాని సంఘంలోని పతి వ్య క్షికీ ఇవి కలుగుతాయి కనుక సంఘం 

ఆంటే ఒక్కటే అనీ వ్యక్తులు చాలా మంది ఆనీ నా వుద్దేశ్యం. సూర్యుడు, 

చంచుడూ, ఈభూమీ అనేక పదార్థాలతో వాటి నిర్మాణం జరిగినా ఆవన్నీ 
అవ్ = 64 

ఓక) మ 
స్నో 

సజన్, వుత్తరం చదివి స్తంభించి పోయాడు, మళ్ళీ చదవడం (పారం 

భిందాదో లేదో వుత్తరం దానంతటదే ఆతని చేతిలోంచి జారిపోయింది. వెక్కి 

వెక్కి యేడ్య సాగాడు సజ్జన్, 

కర్నల్కి కబురు వెళ్ళింది. డాక్టర్ జయపాల్ న పిలిపించి చెప్పారు, 

పోలీసుకు రిపోర్టు చేసారు. మహీపాల్ కట్టుకున్న గుడ్డలై నా కనీసం ఎక్కడైనా 

దొరుకుతా యేమోనన్న ఆశతో కురియా కవు నుంచి బంధే వరకు గాలింరారు. 

కాని వారి కృషి ఫలించలేదు. కాగితమూ, పెన్సిలూ మహీపాల్ ఎక్క ఇంచి 
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సంపాదించిండీ, ఏ సమయంలో పతీకా అారా్థాలయానికీ ఎదురుగా వున్న 

వెపాలా పెచి దగ్గరకొచ్చి దానిలో ఆ వ తర? న వెళ్ళింది, పోడు 

ఆతను ఎప్పుడు విడీచిందీ ఆ రహస్య చాల న. తగ న్్ షా Ey తను కళ 

మహీపాల్. 

లన న 
భె ఆ చాడ 

మహీపాల్ మరణం కర్న 

ఎంతో వెలితిని ఎర్పరిచింది. ఆత 
వాళ్ళందరి స్నేహాన్ని పంచుకున్న కారణంగా కన్య కూడా మహీపాల్ జీత 

వాత్యకు చాలా విచారించింది. కొన్ని కోజుల వరకు మహీపాల్ మరణించిన 
; క్ర వాడు ఎప్పుడొ వనాడన్నట లేదు. ఇక్కడే ఎక్కడో వున్నాడు డో వన్తాత ట్టుగా 

వంచేది. ఆప్పుడే మహిపాల్: వచ్చి వె? 

ఇక్క.డిక్కడే కారట్టాడు తున్నట్టుగా ఆనికుంటు:డే వాళ్ళు. పెద్ద విద 

నటూ ఆతన కంతం వఐలికనటూ, 
ల్ (a) 

వెక్కిద్ల 3 పెట్టినట్టుగా, సద ఆందిరి హృదియోలూ-. నిస్సహాయంగా 

లయ 

తమ ల ఇట్ల. లిక్ష Be వేసి చేడించారు. మహీషాల్ మౌాళ్ళై జీజతం 

లోంచి ఏమంటూ తొలగి పోయాడో కాస్ వాళ్ళ నిక జీవత క్రమమే దెబ 
తింది హృదయాల్ని తాకిన ఓ స్పర్శ, వపులమ విపంచి” . ఓఒకవూరత 

మైన ఓ కంఠం, కళ్ళకు నిండుగా కనివీస్తుండే ఓ బర్స్టరూపం నుజదోవాల్ని 
పంచుకున్న ఓ (వయ ఆ ప్రబంధువు, ఆత్మీయుడు (కిత. రోజుదాక తమ 

ముందు తిరిగిన వ్య క్రి ఈనాడు గతించిన చర్మితలో కలన్ పోయాడు. 

దావు పుట్టుకలు [పకృతి నియమం. పుట్టగానే ఆనందించడం. చాఎగానే 

ఎడ్యడం (పతివ్య క్తి చేసే అనంత (కియా కలాపం. ఆయితే కాలం సాగిన కొద్ది 

శోకంలోని త్మీగత తగ్గుతుంది ఏవో దేర్చవ్యూాధతో చాలా రోజులు డీసుకునో 
బాగా చికిత్స చేయించుకున్న తర్వాతనో లేదా వృద్ధాప్యం దాకా తిని తిరిగి 
పూర్ణ అయుర్దాయం కలిగి సుఖించిన తర్వాతనో చనిపోయి వుంటే కేవలం 

పోయాడన్న విచారమే వుండేద. మాటి మాటికి ఈనిధంగా మనస్సుకు దెబ్బలు 
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తగిలేవికావు. మహీపాల్ లాంటే గె | జచేచనా సరుడు తప్పుడు వ్యామో 
వాంలోపడి దాఫి పర్యవసానంగా తై ee చేసకోచకల షనస్సును కుదిపేసే 

నగ్నసత్యం. సజ్జన్ హ్ we తష్పళేదు మహేపాల్. జీవితంలో 

వచ్చిన విషమ పరిస్థితులు సజ్జగ్ జీ తల శా నచ్చివుంటే అతన్ జీవి 

తానికి కూడా షత ఏ ని ష్య. ఫలి పలిగోకే వూ? ఆత్మ ధె ర్యాన్నీ, ఆత్మ విశ్వా 

సాన్నీ పోగొట్టుకున్న పాణీని తన ,పాణాడ తీసుకోకుండా కాపాడగల 
మార్గాంతరం ఏమిటా అని సజ్జగ్ అలోచించి వ్ న్న ఇ 

3% పాత (ప్రశ్నే సజ్ఞన్ ముండదు వీ, ౯ సిలబడీంది, మనదేశం కర్మ se 

యోగానికి కాణాచి. కంర ఈ పనిష స ౬౮కి శాస్తార్లూ ఎన్నో ఇక్కడ 

పుట్టాయి. వ్యాసుడూ, వాల్మీకి లాంటి యుగ పతర క మహా రులు తః గడ్డ 

మీదే పుట్టారు సామాత్యానికీ రసాలకు నునటేశొం ఓని. ఆజంతా , ఎల్లోరా, 

కోణార్కు-, దజిణ ఖిగత దేళం- యావత్తు భారత దేశం శిల్పి సౌందర్యానికి, 

సుభాషితాలకూ వుట్టిసిల్లు. ఈ దేశ చరత ఇంత మనానూస్విత మెంది. ఆంత 

జాన్నత్యం, ఆంత ఉచ్చిష్టతను. పుణికి స. దేశా జడ త్యంలోనూ, 

మురికి కూపంలోనూ, వుండడానికి కష్టండే అద్యుదయాన్ని చేరలేక ఎందుకు 
ఆత్మహత్య చేసుకుంటోంది? జ్ఞానం ఆజా త కలి వున 

Cy 

భారతదేశం, మహిపాల్ ఇద్దరిలోనూ నామః స్టంవుం 

మహీపాల్ని మరగచిపోవడానకి ఇమ స్ ఎక్కువగా కష్టపడసొగాడు, 

అతనూ, కన్యా ఇంటింటికి వెళ్ళి వాలు సమస్యురిషుటో (ప్రత్యక్షంగా తలుసు 

కోవడం మొదలెట్టారు. వీదరీకం చాళిష్యుం వేగులా దేశం అంతా మొదటి 
నుంచీ అల్లుకుని వుంది. దానికి తోడు కొలతోపాటు పురోగమించడాసీకి కావల 

నిన సంస్కారాలు ఎమిటో సు“ సంభ ఇంతవరకు తెలుసుకునే అమ త్త త 

చూంవంచదాయె 

_-మరే తే దీనికా.” Ed 

ఆలోచనలూ రీతులూ రెవాజాలా ౧౨. 

దేశం. భౌతిక ఎజ్జానం అద్భుళ-ల్న సొవించిన ఈ కాలంలో కూడా వందల . 
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శతాబ్దాల నుంచి వస్తోన్న ఆభారాల్నీ, కట్టుబాట్రనీ, వితుకు విధానాల్నీ, నడ 

తలీ, గు ర్రింపుల్నీ మన సంఘం ఇంకా ఆంగ విశ్వాసంతో అంటి వెట్టుకునే 

వుంది. సంస్కరణలంటూ (పతి యుగంలో ఏవో వచ్చాయి, ఎన్నో చారి తిక 

'(పభావాలూ మనమీద వడ్డాయి, వాటిలో చాలా వరకు మనం ఇంకా ఆచరిస్తూనే 

' వున్నాం. సాధువులూ, బైరాగులూ, ఫకీర్లూ, చండీస్తోతం చేసే పండితులూ 

వెళ్ళినాటి నుంచి |శాద్దం వరకు జరిపించే పురోపాతులూ, హరి కధలు చెప్పే 

భాగవతార్తూ పురాణకాలశేపం చేసే ళాస్తు9ల్లూ, తర్కం మీమాంసం చేసే 

విద్యాంసులూ, భూత పేత విశాచాల్ని పారదోలే ఓరూలూ, ళనిదానం తీసుకునే 

భడ్డరీలూ, దిగదుడువూ చాతబడీ వరకట్నం, చిన్నా పెద్దా ఆంటూ ముప్పయి 

మూడుకోట్ల దేవతలు- బురను పాడుచేసే అర్థం లేని పాతకాలవు వాసనలు 

ఎన్నో మన బుర్రలో నిండి వున్నాయి. అవంటే మనం గుడ్డిగా నమ్ముతాం కన 

కనే మనకు ఆత్మవిశ్వాసం కరువైంది. భౌతిక విజ్ఞానం (పంపందాన్ని ముందుకు 

తీసుకుపోతోన్న సందర్భంలో ఈ పాతచ|[టం పనికి రానిరై పోయింది. ఈ 

దేవతల్ని ఆంటి పెట్టుకున్న మనిష తన చెతన్యానికీ వీటి నుంచి ముక్తి |పసా 

దించాలి. (శద్దా భక్తులకు (వశీకలంటూ వుండొచ్చు కాని మూఢనమ్మకాలకు 

కాడు, ఈ దేశానికి దొడ్డదేవత ఎప్పటికీ ధరణీమాతే ఆయివుంది. పర మేళ్వరు 

డనేవాడు కూన్యమైన ఆకాళంలో వుండడన్న సత్యాన్ని ఈ దేశం ఎప్పుడో 

(గహించింది, (ప్రతి జీవిలో ఆతడ్జీ చూసింది. [పతిమనిషితలో ఆ పరమ 

తత్వాన్ని కనుక్కాంది జ్ఞానం, కర్మయోగం ఈ రెంటిసీ మన వేదాంతానికి 

మూల స్తంభాలుగా మన దేశం ఎప్పుడో స్వీకరించింది. అందువల్లనే దాని 

దృక్పధం నిర్మాణాత్మకంగా వుండగలిగింది. ఇవన్నీ మనిషితో ఆత్మ ఏకా 

సాన్ని పెంపొందించడానికి సవాయపడతాయి. నేటి పరిస్థితుల్లో వశం మన 

సం(పదాయాల నుంచి ఆ తత్యాన్నే (గహంచి పురోగమించాలి. మృత్యువు ఆనే 

నాగపాశంలో భయపడుతూ ఎవ్వడు పరలోకధ్యానం కలిగ వండే వేదాంతం 

జడత్వం తో కూడుకున్నది, ఆత్మ వాత్యాసదృళమూనూ. పారలౌకిక చింతనం 

కలిగివున్న ఈ వేదాంతాన్నీ, ఈ మతాన్ని (పకా జీవితం నుంచి తీని మూట 

కట్టి మ్యూజియంలో భదపరచడం ఎంతైనా మనకు (శ్రేయస్కరం ఆత్మ 
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విశ్వాసాన్ని పోగొట్టుకుని మనం ఆంగీకరిస్తోన్న ముప్పయిమూడు కోట్ల దేవత 
లంటే నమ్మకం కలిగివుండడం పొరపాటని స్వామీ వివేకానందుడు ఎక్కడో 

చెప్పాడు. ఆత్మవిళ్య్ళాసమే ఈ నూతన యుగధర్మం. 

నేటి మన (ప్రజా జీవితం నిండా అవిళ్వాసం ఆల్లుకుని పోవడానికి మరో 

కారణం మన దేశంలోని రాజకీయ పక్షాలు. వీటికి సారధ్యం వహించే. వాళ్ళు 

కూడా పండాలూ, పండితులూ, ఓరూల్లాంటి వాళ్ళే. నేడు ననం చూసోన్న 

రాజకీయాలు కొంచెం కూడా అభ్యుదయదృక్పుథం లేనట్టివి. రాజకీ యాలు 

కేవలం ఎత్తుకువై ఎత్తు వేసుకొనే తాలింభానాల్లా తయారై నాయి. మానవ 
మాతునికి మేలు చేద్దామన్న ఆదర్శం లేక వ్య కీగత ఆహంకారం వెరిగిలోయి 

రాజకీయ వేత్తల బుద్దికుళలత, చాతుర్యం అన్నీ తప్పాయి. మనం చూస్తోన్న 

[పసుత రాజకీయాల వుట్టుక స్మామాఖ్యవాదం నుంచి కదా! ఈ సా మాజ్యవావ 

నీతి నుంచి పారి ళామిక వెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థకు శ_క్తీబలం లభించింది. 

ఆలాంటి శక్తికి (పతా [శేయస్సుకూ ఘర్షణ అనివార్యం స్వాభావికం కూడా, 

స్మామాజ్యవాదుల గుత్తాధికారం, పెట్టుబడిదారీ వర్గానిదై శా జాతీ దులదె ౮, 

కులాలూ, మతాలూ, అంటూ డోలు తగిలించుకొని వాదించే వాళ్ళదెనా సరియె 

నది కాదన్న సత్యాన్ని మనదేళ గత చరితగాని వరమాన చరి తగాని ఉదా 

హరణలితో సవో బుజువు చేసాయి. 

ఇవ్వాళ మనదేశంలోని రాజకీయ పార్టీలు క్ కాం|గెన్, సోషలిస్టు 

కమ్యూనిస్టు, జనసంఘ్, హిందూ మహా సభ ఇత్యాదులు _ అన్ని పార్టీలు 

చాలావరకు ఒకదానినకన్న ఒకటి చిత్త శుద్ధిలీనివీనూ. స్వార్థంతో క్కుటలు వన్ని, 

ఎత్తుగడలు వేయడమే వీరిపని. జూంబలీకం, గర్యదోతుల ఆజమాయిషీలో పెరు 

గుతుశ్చాయి యివి, తమకు కావలనిన లక్ష నిద్ధికోసం ఆదర్శం, నిద్దాంతాలని 

ఆడ్డంగా వుపయోగించుకుంటాయి. ఇ" పరస్పరం ఘర్షించుకొంటాయి? కొని 

వాటి కారణం ఎప్కువగా వ్య క్తిగతకక్షలే. ఈదేశంలోని రివిజనిస్టు రాజకీయ 

శక్తుల దృష్టిలో భారతీయ సం్యవవాయాలు కేవలం మూఢ నమ్మకాలుగా గుడ్డి 
విళ్యాసాలుగా ఆరారాలుగా కనబడతాయి, అభ్యుదయ శక్రులమని చెప్పుకునే 
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వర్గాలక్కూడా మన దేశం ఆచారాలూ రివాజులతో లుకలుక లాడుతున్న ట్లు 

గానే కనబడుతుంది. ఆ సంపదాయాల్లోంచి పుట్టిన ఆభ్యుదయ వెఖరుల 
గురించి వాళ్లకు అంతగా పరిచయంలేదు. మనదేశంలో కనబడే (పతి ఆభ్యుదయ 

నం్యప్రదాయాన్నీ విదేశాలనుంచి దిగుమతి చేసుకున్నట్లుగానే భావిస్తాం. విదేశీ 

సం్యవదాయాల్ని ఇక్కడి పరిస్థితుల స్వభావం తెలుసుకోలేక యిక్కడ ఐలవం 

తంగా రుద్దడానికి (పయత్ని సాం. 

ఇక [పజాజీవితం గుడ్డి నమ్మకాలతోను (భాంతులతోనూ బందీయైవుంది. 

ఆలాంటి పరిస్థితిలో మేధావి వర్గం నోరుమూసుకొని ఎలా ఉండగలదు? 

మరి ఈ వర్గం కూడా పెట్టుబడిదారీ, వ్యక్తిగత అధికార వాదుల వాతావరణం 

వల్ల (పభావికులె (పజల్ని పెడదారిన పట్టించడంలో సహకరిస్తూ వుంటారా? 

మనలో ఎవరికీ దేశం అంటే (వేమలేదూ? మనదేశ సంప్రదాయాల్లోని నిర్మా 

ణాత్మక శకులంటే ఆభిమానం లేదూ? 

బెంగాల్ ఇామంలో మానవుడు ఘోరమైన విపత్తులో ఇరుక్కున్నాడనీ 

కష్టాల్ని ఓర్చుకుంటూ ఆతనిలోని చెశన్యమే ఇంకిపోయిందనీ మహీపాల్ 

ఆంటుండేవాడు. ఆతను తన వూహ పేగూ చివరికి తాను ఎవరనేది కూడా 
మరచిపోయాడుట మన భారతీయుల వరిస్థితి కూడా _పసుతం ఆదే మోస్తరుగా 

వుంది, తాను భారతీయుడనన్న విషయం పతి భారతీయుడూమరిచి పోయాడు. 

తాను కాం[గెసనో, సోషలిస్టనో. జనసంమీననో కమ్యూనిస్టుననో, ఆకాలీదళ్ 

వ్యకిననో అంటాడు. తాను పథ్యాత కవిననీ, కళాకారుడననీ, నాయకుడననీ, 
డాక్టరో, బ్యారిస్టరో, ఆధికారో లేదా సంఘంలో తనకు “ఒకటి” ఆంటూ ఏదో 
వున్నదనీ |పతి భారతీయుడు ఆంటాడు కానీ మేం భారతీయులం, మానవులం 

అని చాలామంది అనరు. అనుకోరు, పొద్దుపొడిచినప్పట్నుంచి దేశం అనీ, 

మానవత్వం అనీ ఆరుస్తాడు కాని వాళ్ళదేశం ఆంటే ఏమిటో వాళ్ళకే 

తెలియదు. వాళ్ళదేళం మానవతా రహస్నాన్ని ఎంతబాగా గు_ర్తించిందీ వాళ్ళకు 

అర్థం కాదు. ఈదేశంలో - ఈ పృథివి మీద వ్యక్తే వుంటున్నాడు, సంఘం 
కాదా ఆని |పస్తుతం అనివిసుంటుంది. వ్యకి ఆనేవాడుతన చుట్టూ ఓ 
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వృత్తాన్ని గీసుకొని దానికి లోఐడి ఆలోచిస్తాడు. కార్యాన్ని సాధిస్తాడు. [వతి 
ఒక వ్యకి ఒక్కొక్క ద్వీపం నిర్మించుకుని వుఠటున్నారా అనిపినుంది. 

ఇదేనా మనిషి మా(తునికి వుండే స్థితి? కాదు. 

తాను తప్పటడుగు వేనున్నానని [పతి మనిష ఈరోజుల్లో మాననికంగా 

ఆనుకుంటున్నాడు. అందుకే తాను దాటుచేసుకొని తనమీద మూకుడు వుంచి 

ఆవతలివాని వెపు వేలు చూవిసాడు, ఆకారణంగానే వాద (పతివాదాలు వెరుగు 
తున్నాయి. భయానకవారావరణం సృష్టించబడుతుంది. ఇడి మనిషికి సహజ 

మైన స్టితికాదు. 

మనివిలో ఆతని ఆత్మ విశ్వాసం మళ్ళీ మేల్కోవాలి, ఆతని బీవితంలో 

నమ్మకం అనేది మళ్ళీ మేల్కోవాలి. ఎదుటి వాని కష్టనుభాల్ని తన కష్ట 

స్తుభాలుగా భావించాలి. ఆలోచనల్లో తేడా వుండొచ్చు. తేడా వున్నందువల్ల 

ఆరోగ్యమైన పోటీ వుంటుంది. పోటి వున్నందువల్ర ఉ త్తరో తరాసమన్యయాన్ని 

సాధించి వికాసం చెందడావికి సులభ మార్గం ఏర్పడుతుంది. కాని షరతు ఏమి 

టంటే కష్షనుభాల విషయంలో వ్యక్తికీ వ్యక్తికీ మధ్య విడదీయరాని సంబంధం 
కొనసాగాలి. బిందువుతో బిందువు కరచుకొనివున్నట్లు _ అలలతో ఆలలు కలు 

సుకుని వున్నట్లు. ఆలలు కలిసే కాని సముదం కాదు. = అందుకనే ఓక 

నీటి విందువులో సముద్రం వుందంటారు. 

సద్దిన్, కన్య ఏ'కెకనివ్షతో తమ చిన్నతరహా కర్మ రంగంలోకి దూకి 

మానవత్వాన్ని దర్శించుకోవడానికి [సయత్నినున్నారు. గుడ్డి ఆరారం నరక 

ఐడబోయే ముందు చాలారాలా దెబ్బలు తీనుంది. రాబోయే కాలంలో కూడా 

తీయవచ్చు. కాని ప్రజా_శేయస్సునే తమ నమ్మకంగా పెట్టుకుని ఆరాధిస్తూన్న 

ఆ దంపతులు రెర్య సైర్యాలతో నిలవిడతారు. వ్య_లో నిదిసోన్న సాంఘీక 

చైతన్యం మేల్కొని తీరుతుండి. 
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